Udskrift af forhandlingsprotokollen
for ekspropriationskommissionen
vedrørende anlæg af Letbane på Ring 3
21. hæfte
Besigtigelsesforretningen den 6. og 7. juni 2017
Delstrækningen Gladsaxe Kommune

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 9.00 samledes kommissionen i AB Lounge, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg,
for at afholde besigtigelse af delstrækningen i Gladsaxe Kommune i anledning af anlæg af Letbane på
Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændring ved Lov nr. 657 af 8. juni 2016.

Kommissarius fremlagde brev af 16. marts 2017 fra
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed
sagen er forelagt for kommissionen.

Kommissarius fremlagde endvidere det af Hovedstadens Letbane I/S udarbejdede materiale: ”Besigtigelse, Gladsaxe Kommune, forslag til tekniske beTil stede var kommissarius ved Statens Ekspropriati- stemmelser, april 2017.”
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af transport-,
Følgende passerede:
bygnings- og boligministeren udpegede medlemmer
af kommissionen, Bjarke Abel og Leif Luxhøj-Peder- Hovedstadens Letbane I/S’ repræsentanter redegjorde
sen samt de fra Den Fælleskommunale Liste for Øer- for projektet og fremlagde følgende oplysninger:
nes Område udtagne medlemmer, Bryan LindenForudsætninger
skjold og Bjarne Henriksen.
I mere end 50 år har fingerplanen været et af de vigSom repræsentant for Gladsaxe Kommune mødte Ja- tigste planlægningsværktøjer i Hovedstadsområdet,
kob Skovgaard Koed.
og den tager udgangspunkt i, at byudviklingen omFra Gladsaxe Kommune mødte endvidere trafik- kring København sker i oplandet omkring Købenplanlægger Nikolai K. Hansen og vej- og trafikinge- havn og ind mod centrum. De senere år er der imidlertid sket en ændring i lokalisering af erhvervsomniør Susanne Bislev Sonnenberg.
råderne og pendlingen fra bopæl til arbejdsplads,
Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger
hvilket har skabt et stort behov for transport på
Juhl Larsen og landinspektør Karsten L. Willebergtværs af fingrene i fingerplanen og dermed de store
Nielsen.
indfaldsveje.
For Hovedstadens Letbane I/S mødte projektchef
Baggrund for Letbane på Ring 3
Hamanny Adler Knudsen, projektleder Michael H.
Persson, chef arealer & rettigheder Christine Ham- I 2007 etableredes Ringby-samarbejdet, der skulle
mer, advokat Signe Hastrup Holst, rådgiver Henrik vurdere muligheden for at anlægge en letbane på
Ring 3. I samarbejdet indgik ti kommuner (LyngbyHansen og rådgiver Lotte Andkjær.
Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, BrøndEndvidere mødte kommunal letbanekoordinator for
by, Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk
strækningen Ishøj-Gladsaxe Dorrit Gundstrup fra
kommuner) samt Region Hovedstaden og i 2008
Herlev Kommune.
indgik de en aftale om at udarbejde en fælles byviDesuden mødte fra kommissariatet chefkonsulent Si- sion for byerne langs Ring 3. De berørte kommuner
ne H. Kjeldsen og kontorfuldmægtig Charlotte indarbejdede intensionerne i deres kommuneplaner
Schimming.
og i handlingsplanen for den Regionale Udviklingsplan.
Protokollen førtes af fuldmægtig Nanna Dahl Pedersen.
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Realdania og Ringby-samarbejdet gik i 2010 sammen om at udarbejde en ny vision for udvikling af
de byområder, der grænser op til Ring 3 og de
kommende stationer, hvilket mundede ud i byvisionen Loop City. I juni 2011 indgik staten, Region
Hovedstaden, Ringby-samarbejdet og Høje-Taastrup
Kommune en samarbejdsaftale om at udarbejde et
beslutningsgrundlag for en letbane på Ring 3, og
den 20. juni 2013 underskrev transportministeren,
formanden for Region Hovedstaden og de 11 borgmestre en fælles principaftale om at anlægge en letbane på Ring 3.

lige infrastruktur, skabes nye trafikknudepunkter, der
vil være med til at løse en del af trængselsproblemerne, som mange borgere i hovedstadsområdet oplever hver dag.

Letbanen er en ny selvstændig bane, som integreres
med det eksisterende kollektive transportnet, og den
anlægges i Ring 3 fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord
og vil erstatte hovedparten af eksisterende buslinjer
langs strækningen. Letbanen forventes at tiltrække
flere passagerer og opfattes som en komfortabel og
højklassificeret løsning med højere driftsstabilitet
end busløsninger. Det bliver således muligt at tilbyde
Ring 3 er en af de vigtigste forbindelser rundt om et alternativ til bilen, når man skal langs Ring 3.
København, og med et nyt regionalt transportmiddel i
Letbanens linjeføring og sammenhængen med det
Ring 3, der går på tværs af den eksisterende offentøvrige banenet fremgår af nedenstående figur.

Letbanens linjeføring i samspil med det øvrige banenet.
Letbanen løber igennem eller støder op til Ishøj,
Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Antallet af passagerer i letbanen forventes at blive
ca. 44.000 daglige passagerer pr. hverdagsdøgn ved
idriftsættelsen i 2024, og dette antal vil være stigende til ca. 47.000 pr. hverdagsdøgn i 2032.

På hovedparten af strækningen forløber letbanen på
Ring 3, hvor tracéet varierer med en placering i den
ene af siderne af vejen eller i midten.

Når letbanen er etableret, forventes en del trafik fra
busser, fodgængere, tog, cykler og biler overflyttet til
letbanen. Overflytningen sker ved, at letbanen vælges
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som attraktivt transportalternativ i stedet for de eksisterende buslinjer langs strækningen, hvorfor disse
nedlægges. Det er ikke muligt at opretholde vejkapaciteten på Ring 3, da bredden på kørebaner og cykelstier flere steder reduceres, hvilket vil gøre det nødvendigt at nedsætte hastighedsgrænserne på dele af
strækningen.
Lovgrundlag
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by, Glostrup, Albertslund, Herlev, Gladsaxe og
Lyngby-Taarbæk kommuner. Resultatet af denne høring er behandlet i en Hvidbog: ’Hvidbog, Hovedstadens Letbane VVM-redegørelse, oktober 2015’.
Som opfølgning på den offentlige høring af VVMredegørelsen har Hovedstadens Letbane revideret
projektet og udarbejdet et tillæg til VVM-redegørelsen for at imødekomme ønsker fra især Ishøj Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af
væsentlige høringssvar. Den supplerende VVM-redegørelse har været fremlagt i offentlig høring fra 29.
oktober til 23. november 2015. Resultatet af den supplerende høring er behandlet i: ’Hvidbog – Tillæg til
VVM-redegørelse af oktober 2015, januar 2016’.

Letbane på Ring 3 anlægges i henhold til Lov nr. 165
af 26. februar 2014 ”Lov om letbane på Ring 3” med
senere ændring i Lov nr. 657 af 8. juni 2016 om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og
lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3,
Hovedstadens Letbane har efter høring af borgere og
særlig regulering i anlægsperioden mv.).
myndigheder anbefalet, at VVM-redegørelsen for
Ring 3 Letbane I/S er etableret i henhold til Lov nr. etablering af Letbane på Ring 3 inkl. tillæg og hvid165 af 26. februar 2014 ”Lov om letbane på Ring 3”. bøgerne lægges til grund for lovforslaget. LovforslaRing 3 Letbane I/S ejes i fællesskab af staten ved get blev behandlet af Folketinget og endeligt vedtaTransport-, Bygnings- og Boligministeriet (tidligere get med Lov nr. 657 af 8. juni 2016 om ændring af
Transportministeriet), Region Hovedstaden, Lyngby- lov om letbane på Ring 3.
Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev
De beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelKommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune,
sesloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige
Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Højefor gennemførelsen af anlægget, varetages af transTaastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensport-, bygnings- og boligministeren. Dette indebærer,
bæk Kommune og Ishøj Kommune. I loven er Meat anlægsprojektet kan gennemføres uden hensyn til
troselskabet I/S udpeget til at varetage opgaverne
de eksisterende fredninger, hvilket betyder, at det ikmed udførelse af administration, projektering, udbud
ke er nødvendigt at indhente en dispensation fra
og kontrakt. Ring 3 Letbane I/S har i april 2015 ænFredningsnævnet, hvis der skal udføres aktiviteter,
dret navn til Hovedstadens Letbane I/S - i daglig tale
der strider mod fredningens indhold.
Hovedstadens Letbane. Hovedstadens Letbane er
med vedtagelsen af ”Lov om ændring af lov om let- Bestemmelsen indebærer endvidere, at der uanset nabane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Ud- turbeskyttelseslovens § 3 og uden dispensation kan
viklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafiksel- ændres i tilstanden af en række af de naturtyper, som
berøres i forbindelse med anlægsprojektet, uden at
skaber” blevet selskabets officielle navn.
der skal søges dispensation hos pågældende komSom følge af § 3e i Lov nr. 657 af 8. juni 2016 om
mune eller miljø- og fødevareministeren.
ændring af lov om letbane på Ring 3 mm. kan transport-, bygnings- og boligministeren ”… fastsætte Kommuneplanerne er sammenfattende og oversigtregler om forurening og gener fra anlægget Letbane lige planer for de overordnede mål og retningslinjer
på Ring 3”. Det følger herefter af § 3f i samme lov, at for den kommunale planlægning. I forbindelse med
transport-, bygnings- og boligministeren, i forlæn- VVM’en er det undersøgt, hvorvidt etableringen af
gelse af regler fastsat i § 3e, kan fastsætte regler om letbanen kan rummes indenfor de eksisterende kommuneplaner, og det er vurderet, at der er konflikter
tilbud til kompensation til beboerne.
med aktiviteter, som etableringen af letbanen medføOverordnet planlægning og tilladelser
rer. Det fremgår imidlertid af anlægsloven, at det er
Som grundlag for anlægsloven er der på vegne af Folketinget, der med vedtagelsen af anlægsloven,
ejerne i perioden 2014-2015 gennemført en forudgå- fastsætter de overordnede rammer for projektet.
ende høring af projektidéen samt en høring af VVM- Eventuel senere arealplanlægning vil således skulle
redegørelsen for etablering af en letbane på Ring 3. understøtte anlægget og dermed en tilpasning af
VVM-redegørelsen har været fremlagt i offentlig hø- kommuneplanrammerne.
ring fra 12. maj til 10. juli 2015. I perioden maj – juni 2015 blev der afholdt borgermøder i Ishøj, Brønd-
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På baggrund af kommuneplanerne har kommunerne
udarbejdet en lang række lokalplaner, hvor det fastlægges, hvordan udviklingen skal være indenfor et
givent område. Letbanens linjeføring, placering af
stationer, tilhørende tekniske anlæg (bortset fra kontrol- og vedligeholdelsescentret) samt den nødvendige ombygning af det eksisterende vejanlæg på Ring
3 er fastlagt gennem anlægsloven. Hvis der er forhold i de gældende lokalplaner, der ikke kan opretholdes efter etablering af letbanen, vil dette ikke
nødvendigvis medføre udarbejdelse af nye lokalplaner, men vil blive håndteret af kommunerne efter
gældende sektorlovgivning. Eventuel senere lokalplanlægning vil således skulle understøtte anlægget.

Formålet med møderne er at informere ejerne om
projektet og dets påvirkning af den pågældende ejendom, herunder forventet tidsplan for anlægsarbejderne samt ekspropriationsprocessen.
Tegningsoversigt
Som bilag til Tekniske bestemmelser for Gladsaxe
Kommune hører følgende tegninger:
•

Oversigtsplan nr. 1 – Gladsaxe Kommune, tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXP-DWG601, ver. 2.0

•

Oversigtsplan nr. 2– Gladsaxe Kommune, tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXP-DWG602, ver. 2.0

Udformning og etablering af letbanens forpladser,
som varetages af kommunerne, forudsættes reguleret •
gennem den traditionelle kommunale planlægning.
Kommunerne udarbejder de lokalplaner, der er nødvendige for gennemførelse af forpladsprojektet. Arealerhvervelsen til letbanens stationsforpladser vareta- •
ges af de respektive kommuner.
Anlægsloven muliggør etableringen af letbanen med
tilhørende anlæg og udvidelsen af vejanlægget langs •
Ring 3 samt fastlægger stationsplaceringerne og indretningen af disse. Endelig fastlægger anlægsloven
også etablering af kontrol- og vedligeholdelsescentret •
(CMC).
Etableringen af Letbane på Ring 3 vedtages endeligt,
når ejerkredsen godkender entreprenørernes tilbud.
•
Information til naboer
Projektet for etablering af Letbanen på Ring 3 er opdelt i 10 besigtigelsesforretninger i nedenstående •
kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 for Ishøj
1 for Vallensbæk
1 for Brøndby
2 for Glostrup
1 for Rødovre
1 for Herlev
1 for Gladsaxe
2 for Lyngby-Taarbæk

Fra efteråret 2016 og frem til besigtigelsesforretningerne gennemføres, tilbydes alle ejere af ejendomme,
der på det pågældende tidspunkt forventes at afgive
areal til letbaneprojektet eller få pålagt letbaneservitut, et orienteringsmøde. Herudover er der gennemført en række orienteringsmøder for ejendommenes
brugere efter aftale med ejerne.

Oversigtsplan nr. 3– Gladsaxe Kommune, tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXP-DWG603, ver. 2.0
Oversigtsplan nr. 4– Gladsaxe Kommune, tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXP-DWG604, ver. 2.0
Besigtigelsesplan nr. 1 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-501, ver. 2.0
Besigtigelsesplan nr. 2 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-502, ver. 2.0
Besigtigelsesplan nr. 3 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-503, ver. 2.0
Besigtigelsesplan nr. 4 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-504, ver. 2.0

•

Besigtigelsesplan nr. 5 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-505, ver. 2.0

•

Besigtigelsesplan nr. 6 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-506, ver. 2.0

•

Besigtigelsesplan nr. 7 - Gladsaxe Kommune,
tegning nr. L3-AR-KOM=GXK-AR-EXPDWG-507, ver. 2.0

Projektbeskrivelse
Projektet for etablering af Letbane på Ring 3 adskiller sig fra et klassisk jernbaneanlæg, da letbanen på
hovedparten af strækningen skal integreres i Ring 3
og de tilstødende veje. Der etableres krydsninger
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med den øvrige vejtrafik i signalregulerede vejkryds,
hvor trafikken skal tilrettelægges under hensyn til
både letbanen og den øvrige vejtrafik, herunder busser, lastbiler, biler, cyklister og fodgængere. Endelig
er der en række krydsninger med den overordnede infrastruktur, herunder motorveje og jernbaner, der udføres niveaufrit efter aftale med de pågældende infrastrukturforvaltere.
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traditionelt jernbanespor med skærver som underlag,
hvorpå der udlægges sveller. Hvor letbanens placering er sammenfaldende med den øvrige trafik eksempelvis i kryds, etableres rilleskinnespor, der som
hovedregel består af beton med indstøbt skinnekonstruktion.
Letbanens linjeføring er illustreret på nedenstående
kort, hvor det kan ses, at den starter ved Ishøj St. via
Ishøj Stationsvej, Ishøj Strandvej, hvorefter den følger Ring 3’s vejforløb (Søndre Ringvej, Nordre
Ringvej, Herlev Ringvej, Gladsaxe Ringvej og Buddingevej).

Letbanen på Ring 3 er en 28 km lang dobbeltrettet
elektrificeret bane med 28 stationer samt tilhørende
16 omformerstationer og et kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC). Letbanen forsynes med strøm
fra køreledninger primært ophængt i master langs
Fra Buddingevej følger letbanen Jernbanepladsen,
banen.
Lyngby Torv, Klampenborgvej til Lundtoftegårdsvej
og endelig via DTU (Akademivej, Asmussen Allé og
Generel projektbeskrivelse
Anker Engelunds Vej) frem mod Lundtofte i nord.
Letbanen etableres hovedsageligt i Ring 3 fra Ishøj
St. til Lundtofte og indpasses i det eksisterende vej- Af de 28 stationer er 6 omstigningsstationer, hvor det
net fortrinsvist som ballasteret spor adskilt fra den er muligt at skifte til S-tog, regionaltog og bus.
øvrige færdsel. Et ballasteret spor er opbygget som et

Oversigtskort over Letbane på Ring 3.
Der skal ombygges ca. 60 eksisterende kryds og 15
eksisterende broer eller tunneler. Ombygningen foretages med vægt på hensynet til trafikken både ad
Ring 3 og de tværgående veje, så den bedst mulige
trafikafvikling sikres. Derudover skal der etableres
ca. 14 nye anlæg, f.eks. nye stålbroer, der placeres
Letbanen har en maksimal hastighed på 70 km/t og
parallelt med eksisterende broer for at gøre plads til
en gennemsnitlig rejsehastighed på ca. 30 km/t. Fra
letbanen.
Ishøj i syd til Lundtofte i nord vil det tage ca. 57 miI nedenstående skema summeres oversigtligt for hver
nutter at køre den 28 km lange strækning.
kommune generelle data om letbanen.
Letbanen vil køre 5-minutters drift om dagen, mens
der vil være 10-minutters intervaller om aftenen og
på søn- og helligdage. Driften starter kl. 5.00 om
morgenen på hverdage og kl. 6.00 i weekenden og
fortsætter frem til kl. 24.00.
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* Der er forberedt for yderligere en station i Vallensbæk Kommune ved Delta Park og i Lyngby-Taarbæk
Kommune ved Akademivej Øst.
Letbanens strækning

nen søges indpasset i det eksisterende vejforløb. Dette betyder at kørebaner, cykelstier og fortov forlægges. Det hele skal udføres, så der tages hensyn
både til den nye letbane, de private boligområder, offentlige instanser, byudviklingsområder langs strækningen, landskabet og den eksisterende infrastruktur.

Letbanen etableres på størstedelen af strækningen i et
særligt tracé, hvilket vil sige adskilt fra den øvrige
trafik. Banen adskilles fra den øvrige færdsel med
kantsten, hæk, autoværn mv. Hvor letbanen kører i
særligt tracé, er det som udgangspunkt ikke muligt at
krydse letbanen. Krydsning sker derfor i lyskryds. Anlægsarbejdet omfatter en markant ombygning af
Der er dog enkelte undtagelser hertil på de stræknin- vejbaner, herunder belægning, kantsten mv., hvilket
medfører trafikomlægning, rydning og fjernelse af
ger, hvor letbanen kører i blandet trafik.
vej, skilte, autoværn mv., udgravning og bortkørsel
Letbanens stationering
af grus og jord, etablering af nye kantsten, autoværn
Letbanen på Ring 3 er stationeret fra syd mod nord, mv. samt genetablering af bærelag og asfaltering.
hvilket betyder, at den starter med st. 0.000 ved Ishøj Anlægsarbejdet har karakter af normalt vejarbejde.
St. og slutter med st. 27.443 ved Lundtofte. Letba- Anlægsarbejderne består yderligere af sporlægning,
nens stationering er vist på oversigtsplaner, besigti- opsætning af master og kørestrøm mm.
gelsesplaner og anvendt i de særlige bestemmelser.
Tværprofil
Vejanlæg
Etableringen af letbanen og forlægningen af Ring 3
Størstedelen af Ring 3 består i dag af en firesporet kan på store dele af strækningen ske indenfor det ekvej med fortov og cykelsti på begge sider. Der findes sisterende vejareal. Dette lader sig gøre ved inddog enkelte strækninger, hvor der ikke er fortov. I dragelse af rabatter og langsgående parkeringspladser
forbindelse med etablering af letbanen vil Ring 3’s samt ved at reducere bredden af kørebaner, cykelstier
eksisterende vejprofil blive ændret således, at letba- og fortov, jf. princip vist på nedenstående figur.
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Tværprofil, hvor etablering af letbanen sker indenfor eksisterende vejprofil.
En række steder betyder etableringen af letbanen og
forlægningen af vejen, at der er behov for permanent
arealerhvervelse fra ejendomme, der ligger som naboer til Ring 3. Nedenfor vises et eksempel på et

tværprofil af Ring 3 før og efter etablering af letbanen for de situationer, hvor det eksisterende vejprofil
ikke kan opretholdes, og der dermed er behov for
permanent arealerhvervelse.

Tværprofil, hvor etablering af letbanen kræver inddragelse af naboarealer.
Hastighedsgrænser
Det er ikke muligt i fuldt omfang at opretholde eksisterende hastighedsgrænser på Ring 3 efter etableringen af letbanen. Det forventes, at det er nødvendigt at
nedsætte hastighedsgrænserne på dele af strækningen. Ring 3’s trafikkapacitet og bilernes fremkommelighed er søgt opretholdt bedst muligt af hensyn til
Ring 3’s status i det overordnede regionale tværgående trafiknet. Nedsættelsen af hastighedsgrænserne
bevirker kun i begrænset omfang en længere køretid i

myldretiden på hele strækningen, se afsnittet ”Særlige bestemmelser”.
Hastighedsgrænserne for biltrafikken varierer i dag
fra 50 km/t til 80 km/t, dog er der i Lyngby-Taarbæk
Kommune omkring Engelsborgvej forudsat hastighedssænkning fra 50 km/t til 40 km/t. Hastighedsgrænserne er søgt bevaret for at sikre biltrafikkens fremkommelighed på Ring 3 og for at undgå, at
trafikken forskydes til omkringliggende veje, der ikke er beregnet hertil.
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Signalregulering

Glostrup Hospital mod Nordre Ringvej flyttes.

Der etableres nye signalregulerede kryds, hvor letba- Klampenborgvej lukkes for biltrafik fra Kanalvej
nen skifter side i Ring 3. Endvidere foretages tilpas- frem til Lyngby Hovedgade. Der vil fortsat være busning af signalerne i eksisterende vejkryds, så det bli- trafik samt adgang for cykler og fodgængere.
ver muligt for letbanen at passere.
Ved DTU bliver indkørsel til p-plads for bygning
Ved passagen af de mange signalregulerede vejkryds 101A, Anker Engelundsvej flyttet til ud for bygning
vil letbanen få sine egne signaler svarende til de sær- 101B, og følgende veje lukkes:
lige signaler, der anvendes for bustrafik, hvor bus• Knuth Winterfeldts Allé og Nils Koppels Allé
serne gives en særlig prioritering ved passagen af
mod Anker Engelundsvej
vejkrydset af sikkerhedshensyn og for at optimere
• Henrik Dams Allé mod Anker Engelundsvej
letbanens samlede køretid.
• Alle sideveje mod Asmussens Allé
Lukning af veje
• Ole Nørgaards Have mod Akademivej
Af hensyn til sikkerheden i forbindelse med driften af Desuden ændres ligeledes tre ikke-lysregulerede
letbanen vil fire veje på strækningen blive lukket kryds, således det kun bliver muligt at køre højre ind
mod Ring 3. Det drejer sig om Knudslundvej i og højre ud fra Kollegiebakken ved Anker EngeBrøndby, den sydøstlig og nordvestlige rampe af lundsvej, Nils Koppels Allé ved Akademivej og ProSlotsherrensvej i Glostrup/Rødovre samt Kornager- duktionstorvet ved Akademivej.
vej i Lyngby, som lukkes mod Klampenborgvej ved
Letbanespor
krydset ud for Lundtoftegårdsvej.
Fra sidevejene og naboejendommene på følgende Som tidligere beskrevet er letbanesporet på størstestrækninger bliver det fremadrettet kun muligt at kø- delen af strækningen adskilt fra den øvrige færdsel,
hvilket betyder, at der etableres selvstændige traditire højre ind og højre ud:
onelle sporanlæg bestående af sveller og skærver, jf.
• Gammelmosevej til Nybrovej
billedet til venstre, mens der i vejkryds og andre områder, hvor anlæg er placeret sammen med den øvri• Nybrovej til Christian X’s Allé
ge trafik, etableres rilleskinnespor, der er nedfældet i
• Christian X’s Allé til Engelsborgvej
asfalt, jf. billede til højre.
Udkørslen fra Kellersvej mod Buddingevej og ved

Traditionelt sporanlæg.

Anlæg med rilleskinnespor.

Letbanens stationer

Stationstyper

Der etableres 28 stationer langs letbanestrækningen.
Stationerne er placeret i samarbejde med beliggenhedskommunerne, så de kan betjene flest passagerer
under hensyntagen til bolig-, erhvervs- og byudviklingsområder, kollektiv trafik og den øvrige trafik på
Ring 3.

Der etableres to forskellige stationstyper - en ø-perron og en side-perron. Ø-perronen anvendes fortrinsvis på endestationer og store omstigningsstationer,
mens side-perronerne hovedsageligt placeres i forbindelse med vejkryds. Der er niveaufri adgang til
stationerne via lysregulerede fodgængerovergange eller stier frem til perronerne.
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Ø-perron set oppefra med spor på begge sider og tværsnit af ø-perronen.

Side-perron set oppefra med spor mellem perronerne og tværsnit af side-perronen.
På de seks omstigningsstationer – Lyngby, Buddinge, tionerne placeret således, at de giver den mest optiHerlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj – hvor der er male omstigning.
skifte til S-tog og/eller regionaltog og bus, bliver sta-

Omstigningsstationen Ishøj St.

Omstigningsstationen Lyngby St.
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På nuværende tidspunkt er det alene de seks omstig- Udformning af stationer
ningsstationer, der er navngivet endeligt. De øvrige
Letbanens 28 stationer er udformet med samme enkle
stationer har alene en arbejdstitel og betegnes med et
elementer for at sikre genkendelighed på letbanen på
”v/” foran.
tværs af kommunegrænser.
• Ishøj
Sideperronerne er ca. 35 m lange og ca. 2,5 m. brede.
•

v/Strandparkstien

•

v/Bækkeskovvej

•

Vallensbæk

•

v/Vallensbækvej

•

v/Park Allé vest

•

Glostrup

•

v/Glostrup Hospital

•

v/Hersted Industripark

•

v/Ejbydal

•

v/Islevbro

•

v/Lyskær

•

Herlev

•

v/Herlev Hovedgade

•

v/Herlev Hospital

•

v/Dynamovej

•

v/Gladsaxe trafikplads

•

v/Gladsaxevej

•

v/Buddingecenteret

•

Buddinge

•

v/Gammelmosevej

•

Lyngby

•

v/Lyngby Centrum

•

v/Lyngbygårdsvej

•

v/Akademivej Vest

•

v/Anker Engelundsvej

•

v/DTU (v/ Rævehøjsvej)

•

v/Lundtofte

Ø-perronerne er tilsvarende ca. 35 m lange og ca.
4,5-5 m brede. I sideperronernes bagkant mod kørebanen etableres et lukket værn i hele perronens længde, og der monteres ligeledes en håndliste med indbygget lys.
Perronen er overdækket, og der er opstillet billetmaskine, rejseinformation samt servicekald og nødkald.
Derudover er der rejsekortudstyr, bænk og skraldespand og en markør med display, der viser nedtælling
til næste tog.
Hovedstadens Letbane har ansvaret for at etablere
stationerne, mens det er beliggenhedskommunerne,
der håndterer planlægning, udformning og anlæg af
forpladserne, og derfor er de ikke omfattet af dette
projekt.
Letbanens tog
Letbanens tog vil være standardkøretøjer af afprøvet
teknologi med førerrum i begge ender. Toget vil ca.
være 35 m langt. Togene vil have en kapacitet på ca.
220 passagerer, heraf mellem 60 og 70 siddepladser,
og vil mindst indeholde ét flexområde med plads til
kørestole, barnevogne og stor bagage. Togenes dørpartier vil være dobbeltdøre med en bredde på 1,3 m.
Togene udstyres med display med passagerinformation, videoovervågning og passagertællesystem.
Letbanetogene føres af en letbanefører. Ved terminalerne i Ishøj, Glostrup og Lundtofte samt ved indkørslen til kontrol- og vedligeholdelsescentret
(CMC) etableres sikringsanlæg, der skal assistere
letbaneførerne med kørslen.
Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC)
Der etableres et kontrol- og vedligeholdelsescenter
(CMC) omtrent midt på letbanens strækning på det
grønne areal nord for Ballerup Boulevard og vest for
Ring 3. CMC skal benyttes til parkering af letbanetog
for natten, værksted, rengøring, kontrolcenter samt
nødkontrolrum, lagerfaciliteter, administration og
personalefaciliteter for de ansatte.
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Oversigtskort over placering af CMC.
Bygværker
En lang række forskellige bygværker – broer, tunneler, ramper, skråninger, støttemure, støjskærme og
forstærkninger – skal enten bygges, ombygges eller

forstærkes i forbindelse med etableringen af letbanen.

I forbindelse med etablering af Letbane på Ring 3 etableres følgende nye bygværker.
Kommune

Stedbetegnelse

Nyt bygværk

Brøndby

Kbh-Ringsted banen

Betonbro for fodgængere og cyklister
ved siden af eksisterende bro

Brøndby

Holbækmotorvejen

3 stålbroer (en pr. letbanespor og en
til fodgængere/cyklister) ved siden af
eksisterende bro

Glostrup

Banemarksvej/

2 stålbroer (en pr. letbanespor)

Stationsparken
Glostrup

Vestbanen

2 stålbroer (en pr. letbanespor)

Glostrup

Sydvestvej

2 stålbroer (en pr. letbanespor)

Glostrup

Frederikssunds-motorvejen

3 stålbroer (en pr. letbanespor og en
til cyklister) ved siden af eksisterende
bro

Rødovre

Harrestrup Å

Bro over eksisterende bro

Herlev

Sønderlundsvej/

2 stålbroer (1 på hver sin side af Ring
3) til fodgængere/cyklister

Frederikssundbanen

06.06.2017

132

Gladsaxe

Hillerødmotorvejen

2 stålbroer (1 på hver sin side af Ring
3) til fodgængere/cyklister

Gladsaxe

Hareskovbanen

Tunnel til fodgængere/cyklister

Gladsaxe

Buddinge St.

Ombygning af stationsbygning samt
konstruktion til omstigning mellem
S-tog og letbane

Gladsaxe

Motorring 3

2 stålbroer (1 på hver sin side af Ring
3) til fodgængere/cyklister

Gladsaxe

Valdemars Allé

Bro til letbanen over eksisterende
fodgængertunnel

Lyngby-Taarbæk

Nordbanen

Tunnel til letbanen ved siden af eksisterende viadukt

Lyngby-Taarbæk

Lyngby St.

Fodgængertunnel under S-banespor

Lyngby-Taarbæk

Akademivej

Bro til letbanen over fodgængersti

Nye bygværker i forbindelse med etablering af letbanen.
Både i forbindelse med ændring af eksisterende byg- Køreledningsanlæg
værker og etablering af nye er det nogle steder nødLetbanens køreledningsanlæg består af køreledninger
vendigt at etablere jordankre som en del af konstrukog bæretov, som fortrinsvis ophænges i master så
tionen.
vidt muligt placeret mellem sporene langs letbanetraFlere steder på strækningen er der større eller mindre céet og ellers i siden af letbanetracéet. I vejkryds er
niveauforskel mellem det eksisterende vejareal og der enkelte steder være behov for at placere masterne
arealerne, der grænser op til vejen. Derfor etableres i hjørnerne af krydset. Endvidere er der enkelte steskråning, hvor dette er muligt. Hvor det ikke er mu- der, hvor det af pladshensyn er nødvendigt at opligt etableres støttemur. En støttemur dækker over al- hænge kørestrømsledningerne på facaden af en ejenle former for støttevæg, uanset om der er tale om en dom. Hvor letbanen krydser bygværker, som for ekplantestensmur, stengærde, spunsvæg beklædt med sempel viadukten under Nordbanen og Lyngby Omfartsvej, vil kørestrømmen blive ophængt på undersibeton eller rå spunsvæg.
den af bygværket.
Omformerstationer
Køreledningsanlægget opbygges med bæretov, hvorNår letbanen er i drift forsynes den med strøm fra det
ved masteafstanden kan øges til 50-60 meter. Der
offentlige elnet, hvilket vil sige 10kV vekselstrøm,
etableres omkring 1000-1200 master på strækningen.
mens letbanens tog har brug for 750 V jævnstrøm.
Det er derfor nødvendigt at konvertere strømmen, så Geotekniske boringer og arkæologi
den kan benyttes til forsyning af letbanen. StrømforSom en del af de forberedende arbejder foretages
syningen kræver, at der placeres omformerstationer
geotekniske boringer for at fastlægge strukturen af
for ca. hver anden km, hvorfra jævnstrømmen sendes
undergrunden. Hensigten med dette er, at des bedre
frem til togene i køreledningerne.
kendskab, der er til undergrunden, des bedre kan man
Der bliver således placeret i alt 16 omformerstationer planlægge og udføre opgaven med etablering af letpå den 28 km lange strækning. En omformerstation banen.
består af en bygning på ca. 175-200 m2, som søges
Der udføres arkæologiske forundersøgelser langs
indpasset bedst muligt i forhold til de eksisterende
strækningen for at sikre, at eventuelle fortidsminder
forhold på den enkelte lokalitet.
bliver registreret og bevaret, hvis de er af væsentlig
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betydning. Myndigheden på området er Slots- og De 3 øvrige entrepriser fordeler sig mellem: 1 til anlæg af spor og øvrige banearbejder, 1 til etablering af
Kulturstyrelsen.
kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC) og endeDenne arkivalske kontrol er udført af Kroppedal Mulig 1 til at stå for drift og vedligehold af den færdige
seum i juni-juli 2012, september 2014 og marts 2015.
letbane.
Såfremt arbejdspladserne berører arealer med kendte
eller mulige arkæologiske interesser afdækket i for- Når der er indgået kontrakt med totalentreprenørerne,
bindelse med den indledende screening, vil museet påbegyndes den endelige projektering af anlæggene
gennemføre en arkæologisk undersøgelse af area- med afsæt i det udbudte skitseprojekt.
lerne, inden anlægsarbejderne påbegyndes, så evenI 2017 påbegyndes enkelte tidskritiske ledningsomtuelle fund kan eftersøges og sikres.
lægninger, mens de restende ledningsomlægninger
forventes påbegyndt i starten af 2018. EntreprenøVejbelysning
rerne, der skal anlægge letbanen, vil gå i gang umidDer etableres generelt ny vejbelysning langs næsten
delbart efter ledningsomlægninger er afsluttet på de
hele Ring 3 efter gældende vejregler. Det nye belyspågældende strækninger.
ningsanlæg udformes principielt som eksisterende
vejbelysning dog med den undtagelse, at der opsættes Anlægsarbejderne med etablering af letbanen forsøjlemaster. Der findes dog enkelte steder på stræk- ventes afsluttet i 2023, mens letbanen forventes taget
ningen, hvor det er muligt at genopsætte den eksiste- i brug efter testkørsel i 2024.
rende vejbelysning i forhold til det ændrede vejprofil.
Udførelse
Afvanding
Det eksisterende vejanlæg på Ring 3 skal ombygges
Når letbanen etableres, sikres det, at regnvand effek- på stort set hele strækningen. Vejarbejderne medføtivt ledes væk fra sporene. På størstedelen af stræk- rer, at der etableres et nyt profil af vejanlæggene,
ningen etableres banen i skærver på en underliggende omlægninger af kryds samt anlæg af sporkasse under
belægning, hvorfra regnvandet afledes til de eksiste- den kommende letbane. Omfanget af ombygningerne
rende afløbssystemer i kommunerne via brønde og af selve vejanlægget afhænger af, om letbanen placeledninger. På den resterende del af strækningen etab- res enten i siden eller i midten af Ring 3.
leres rilleskinnespor, hvor afvandingen sker til eksiEtablering af spor mm. kan eventuelt i nogle tilfælde
sterende vejafvanding. Letbanens spor vil på en del
ske i umiddelbar forlængelse af vejarbejderne, såleaf strækningen ligge en anelse højere end de tildes at sporarbejdet nogle steder påbegyndes indenfor
stødende vejarealer. Kantsten vil blive etableret langs
de allerede etablerede afspærrede arbejdsområder.
sporene blandt andet for at modvirke oversvømmelse
Det forventes, at der for hver strækning bliver flere
af sporene.
perioder med anlægsarbejde. Der vil være arbejder i
For så vidt angår ændringer af det eksisterende vejnet forbindelse med omlægning af vejen, senere i proceslangs Ring 3 sikres det tilsvarende, at overfladevan- sen skal der lægges spor samt opstilles master med
det ledes væk. Det eksisterende afvandingssystem tilhørende køreledninger. Efter anlægsarbejdet er udført, vil der være en periode med testkørsel mv.
tilpasses det nye vejanlægs geometri.
Vandsynsprotokoller udarbejdes, hvis anlægget på- Det forventes, at entreprenøren vil arbejde i én vejside ad gangen, således trafikken kan omlægges til
virker vandløb.
den modsatte side af Ring 3. Hvor letbanens linjeføAnlægsfasen
ring er midtlagt, forlægges trafikken mod siden, og
I slutningen af 2017 vil Hovedstadens Letbane I/S eksisterende cykelstier og fortove indskrænkes periindgå kontrakt med de entreprenører, der skal udføre odevis, så arealet kan anvendes til kørebaner. Flere
anlægsarbejderne. Anlægsarbejdet og driften udby- steder etableres derfor i perioder ”delt sti” eller ”endes, så der indgås 8 hovedentrepriser, hvor vejdelen sidigt fortov”.
omfatter 5 entrepriser.
Vejarbejderne langs linjeføringen forventes udført i
del-etaper, hvor der er mange ind- og udkørsler. Det
• Ishøj
betyder, at anlægsarbejdet vil foregå på relativt korte
• Vallensbæk, Brøndby og Glostrup
strækninger og i begrænsede perioder.
• Rødovre og Herlev
• Gladsaxe
• Lyngby

06.06.2017

134

Trafikkapaciteten vil blive søgt holdt på det højest
mulige niveau under hensyn til en effektiv gennemførelse af anlægsarbejdet. Blandt andet vil anlægsarbejder, der medfører spærring af kørebaner på motorveje eller spærring af spor på jernbaner, blive udført om aftenen/natten og i weekender i det omfang
dette er muligt.

længere tid, etableres der så vidt muligt alternativ
adgang.
Ledningsomlægninger

Ring 3 fungerer som hovedføringsvej for en række
større ledningsanlæg, der er placeret i eller parallelt
med vejen. Etableringen af letbanen medfører derfor, at der skal foretages en lang række ledningsomDen nuværende hastighedsgrænse på Ring 3 er i dag
lægninger af eksisterende ledninger. Dette arbejde
forskellig og ligger på henholdsvis 50, 60, 70 og 80
omfatter stort set alle ledningstyper, såsom vand,
km/t. Generelt nedsættes hastigheden i anlægsfasen
varme, afløb, naturgas, el, tele og fiberkabler mm.
af sikkerhedshensyn.
De anlæg, der skal omlægges eller sikres af hensyn
Trafikomlægninger
til letbanen, er dels de parallelt liggende ledningsanAlle trafikomlægninger, herunder hastighed, tilret- læg, som er placeret direkte i letbaneområdet, og
telægges i samråd med vejmyndighederne i de re- dels de ledninger som krydser den eksisterende vej.
spektive kommuner, der inddrager politiet, brand- og I disse tilfælde er der brug for at forstærke ledningsredningsmyndigheder. Ligeledes involveres trafiksel- anlægget, så det kan klare trykket fra en udvidelse af
skaberne, så både kollektiv og individuel trafik fort- vejprofilet.
sat kan afvikles dog med indskrænkninger.
Som udgangspunkt er det den enkelte ledningsejer,
der selv forestår ledningsarbejderne, herunder erPermanente trafikomlægninger
hvervelse af arealer og rettigheder samt registrering
Etableringen af letbanen vil medføre en række peraf nye og omlagte ledninger. Hovedstadens Letbane
manente omlægninger af trafikken.
har dog en koordinerende rolle af hensyn til sikring
Midlertidige trafikomlægninger
af fremdriften og efter anmodning kan selskabet bistå
den enkelte ledningsejer med ekspropriationsEtableringen af letbanen opdeles i anlægsfaser. Fælprocessen,
hvis det viser sig nødvendigt.
les for faserne er, at der forventes omfattende trafikomlægninger for dem alle. Trafikken vil blive påvirket på hele strækningen, men særligt hvor der i dag
kun er to vognbaner. Her kan det blive nødvendigt at
ensrette trafikken i perioder. Det kan ligeledes blive
nødvendigt med midlertidige vejlukninger. I vejkryds
vil signalreguleringen blive indrettet under hensyn til
vejarbejderne, og det forventes, at mulighederne for
at svinge i flere kryds reduceres.

Samtlige ledningsomlægninger skal som udgangspunkt være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbejder med anlæg af letbane og ændring af eksisterende vejforløb på den pågældende strækning opstartes. Der kan dog være forhold ved den pågældende ledning og anlægsarbejdet, som gør, at det
først giver mening at omlægge i forbindelse med anlægsarbejdet, og dermed af Hovedstaden Letbanes
Ved etablering af nye og/eller ombygning af jern- entreprenør.
bane-/vejbroer, kan det blive nødvendigt med luk- Ved alle vejkryds med signalanlæg foretages større
ning af spor/kørebaner i perioder.
eller mindre ombygninger af det enkelte vejkryds,
Ved ombygning af motorvejsbroer vil det være nød- og der skal i den forbindelse foretages omlægning af
vendigt at etablere arbejdsområder på motorvejen, berørte ledninger.
der vil betyde inddragelse af vognbaner på motorve- Hovedstadens Letbane udarbejder ledningsprotokoljene. I forbindelse med disse arbejder kan det blive aftaler med den enkelte ledningsejer, der udgør aftanødvendigt at lukke til- og frakørsler i perioder.
legrundlaget mellem Hovedstadens Letbane og de
Tilrettelæggelsen af anlægsarbejder ved jernbaner og enkelte ledningsejere. Alle ledningsprotokolaftaler
motorveje sker i samspil med henholdsvis Banedan- forelægges ekspropriationskommissionen til godkendelse. Såfremt der opstår uenighed om de nødmark og Vejdirektoratet.
vendige forhold, herunder betalingsspørgsmålet, kan
Tilgængelighed og adgang til butikker og erhverv disse spørgsmål fremlægges for ekspropriationssamt private ejendomme, opretholdes i så stor ud- kommissionen til afgørelse.
strækning som muligt. Såfremt adgangen til større pområder og private ejendomme spærres i kortere eller
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ophør i tilfælde af overskridelse af vibrationsgrænser
for bygningsskadelige vibrationer.

Etableringen af letbanen vil betyde, at der i anlægsperioden vil forekomme støjende aktiviteter. Der vil Luft
forekomme støjende aktiviteter i forbindelse med
For hovedparten af strækningen er der ingen risiko
blandt andet følgende anlægsopgaver.
for væsentlige lokale emissioner, da der er tale om
åbne områder med gode spredningsforhold, mindre
• Bro-, tunnel- og støttevægsarbejder
befolkede områder eller anlægsarbejder med begræn• Krydsombygninger
set intensitet.
• Sporarbejder
De støjende aktiviteter, der forventes ved bro-, tun- I anlægsfasen forekommer lokale luftemissioner fra
nel- og støttevægsarbejder er fræsning af asfalt, ram- standard entreprenørmateriel som f.eks. lastbiler,
ning/vibrering af spunsvægge og nedbrydning af be- kraner, dumpere, gravemaskiner og andre entreprenørmaskiner. Hertil kommer luftemissioner fra mere
ton mm.
specialiserede maskiner som eksempelvis sporjusteVed krydsombygninger vil de støjende aktiviteter ringsmaskine, da en stor del af det anvendte maskinel
hovedsageligt vedrøre opbrydning af belægninger og er dieseldrevet.
komprimering af jord til kørebaner og spor.
Desuden vil jordarbejder og lastbilkørsel på ubefæFor sporarbejder forventes støjende aktiviteter blandt stede arealer medføre, at der hvirvles støv op, som
andet ved skæring af skinner, håndtering af skærver kan spredes med vinden til nærområder, hvor støvet
samt udlægning og justering af spor.
kan give anledning til støvgener. Endelig kan aktiviAnlægsarbejderne vil som udgangspunkt foregå i al- teter som nedrivning af bygninger og brorenovering
mindelig arbejdstid, hvilket vil sige i tidsrummet fra (sandblæsning) give anledning til støvgener.
kl. 07.00 til 18.00 på hverdage og fra kl. 07.00 til Ingen af disse aktiviteter vil kræve miljøtilladelser.
14.00 på lørdage (evt. kl. 09.00 til 16.00). De mest Krav om støvbekæmpelse kan evt. indgå i tillastøjende aktiviteter såsom nedbringning af spunsjern delse/dispensation fra bygge-anlægsforskriften.
vil som udgangspunkt blive udført i almindelig arbejdstid. Det kan være nødvendigt også at udføre ak- Jordhåndtering
tiviteterne i tidsrummet kl. 18.00 til 07.00 på hver- Som led i etablering af en letbane på Ring 3 er der
dage og lørdag-søndag. Støjende aktiviteter i dette mellem de involverede kommuner fastlagt en genetidsrum vil så vidt muligt blive begrænset.
rel, tværkommunal jordhåndteringsplan. Der tilstræEn fælles støjhåndteringsplan for de berørte kommu- bes mest mulig genanvendelse af jord- og overfladener indeholdende støjende aktiviteter såvel indenfor materialer, som kan erstatte nye materialer. Der vil
som udenfor normal arbejdstid er udarbejdet. Denne dog under alle omstændigheder være et overskud af
vedlægges anmeldelser og ansøgninger om dispensa- jord mm., som tilstræbes nyttiggjort i andre projekter
i nærheden.
tion fra de kommunale bygge- og anlægsforskrifter.
Al fyldjord og det øverste jordlag fra vejarealer og
Vibrationer
områdeklassificerede arealer skal som udgangspunkt
I forbindelse med anlægsarbejderne forventes vibra- betragtes som lettere forurenet i relation til jordflyttioner i nærområdet for de enkelte arbejder. De an- ning indenfor og bort fra projektets matrikulære aflægsarbejder, der medfører størst risiko for vibrati- grænsning.
onsgener er nedbringning af spunsjern og komprimering af grus eller asfalt samt nedbringning af funda- Flytning af både ren og forurenet jord foregår i henmenter til køreledningsmaster. Når afstanden til an- hold til projektets jordhåndteringsplan. Ved behov
lægsarbejdet er kort, kan aktiviteterne give anledning for midlertidigt oplag af forurenet jord, skal der søges tilladelse hertil i henhold til miljøbeskyttelseslotil mærkbare vibrationer i bygninger og omgivelser.
vens § 19.
Hovedstadens Letbanes entreprenører vil forud for, at
arbejdet igangsættes, foretage en screening af, hvor Gravearbejder indenfor arealer med kortlagt jordforuder er vibrationskritiske anlægsarbejder. Hvor scree- rening kræver tilladelse efter § 8 i jordforureningsloningen viser, at der kan ske vibrationskritisk påvirk- ven. Ansøgninger herom er under forberedelse.
ning af bygninger, opsættes vibrationsmålere, således
at påvirkningen kan overvåges, og arbejdet bringes til
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Ved nyopdagede forurenede grunde i tracéet vil jor- Fremrykket ekspropriation
den blive håndteret i henhold til jordforureningsloLov om letbane på Ring 3 (Lov nr. 165 af 26. februar
vens § 71 og en ensartet procedure herfor blive aftalt
2014 med efterfølgende ændringer i lov nr. 165 af 8.
med de involverede kommuner.
juni 2016) muliggør, at ejere, der berøres særligt indgribende af projekteringen og har særlige personlige
Grundvand
grunde, har kunnet begære deres ejendom overtaget
I anlægsfasen er der behov for grundvandssænkning
forud for den ordinære ekspropriation finder sted.
på enkelte lokaliteter langs strækningen. Der er tale
Hovedstadens Letbane har siden lovens vedtagelse
om meget begrænsede sænkninger, hvorfor der ikke
overtaget en række ejendomme ved fremrykket ekforventes en påvirkning af grundvandet som følge af
spropriation.
letbanens etablering.
Letbanens status matrikulært og myndighedsI forbindelse med anlægsarbejderne planlægges der
mæssigt
på nuværende tidspunkt med sænkning i det primære
Letbane på Ring 3 anlægges som udgangspunkt i ekgrundvandsmagasin på følgende lokaliteter:
sisterende vejareal eller areal, der efterfølgende vil få
• Vejlebrostien, tilpasning af underføring (Ishøj
status som vej. Hvor dette ikke er muligt, erhverver
Kommune)
Hovedstadens Letbane som hovedregel de berørte
• Strandparkstien, tilpasning af underføring (Ishøj arealer permanent.
Kommune)
• Store Vejleå, tilpasning af underføring (Ishøj Ved DTU anlægges letbanen på DTU’s ejendom, det
vil sige privat ejendom, og der skal i den forbindelse
Kommune)
• Frederikssundmotorvejen, ny underføring (Glos- tinglyses servitut vedrørende letbanens placering på
DTU’s arealer.
trup Kommune)
• Harrestrup Å, tilpasning af underføring (Rød- Der erhverves permanent areal til etablering af konovre Kommune)
trol- og vedligeholdelsescentret (CMC), der efterfølgende
vil få status som baneareal med Hovedstadens
Grundvandssænkning søges i henhold til vandforsyLetbane I/S som tinglyst ejer, hvilket vil være det
ningslovens § 26.
samme for letbanens placering på arealerne mellem
Det oppumpede grundvand reinfiltreres så vidt mu- Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej nord for
ligt i henhold til tilladelse efter miljøbeskyttelseslo- DTU.
vens § 19 eller udledes til recipient eller kloak efter
Hovedstadens Letbane erhverver således ikke ejenmiljøbeskyttelseslovens § 28.
domsret til letbanens tracé i vejarealer. MyndigUdførelse og senere sløjfning af grundvandsboringer hedsmæssigt er tracéet jernbaneområde og omfattet
langs strækningen anmeldes og ansøges i henhold til af Lov nr. 686 af 27. maj 2015 jernbanelov.
vandforsyningslovens §§ 18 og 20. Eksisterende
vandindvindingsboring på CMC sløjfes, og der etab- Tekniske aftaler og købsaftaler
leres ny boring i umiddelbar nærhed.
Det er i Lov nr. 165 af 26. februar 2014 ”Lov om letbane
på Ring 3” forudsat, at arealer og rettigheder
Areal- og rettighedserhvervelse
tilhørende staten, Region Hovedstaden og de 11
I henhold til Lov nr. 657 af 8. juni 2016 om ændring kommuner stilles vederlagsfrit til rådighed for proaf lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet jektet - både permanent og midlertidig overdragelse.
I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om Håndteringen af denne arealerhvervelse sker gennem
trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig købsaftaler med de pågældende ejere. Derudover
regulering i anlægsperioden mv.) kan alle areal- og indgås der Tekniske Aftaler for Anlæg og Drift melrettighedserhvervelser til etablering og anlæg af Let- lem de respektive ejere (Stat, Region, kommuner,
bane på Ring 3 ske ved ekspropriation. Ekspropriati- Vejdirektoratet, Banedanmark, DSB, offentlige inonerne sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden stitutioner m.fl.) og selskabet, som regulerer den
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspro- fremtidige anvendelse af arealerne.
priationsprocesloven).
De tekniske aftaler og købsaftaler vil blive forelagt
Ved erstatningsfastsættelse gælder reglerne i § 103 i ekspropriationskommissionen med henblik på afklalov om offentlige vej mv.
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ring af eventuelle udestående spørgsmål og endelig Servitutter
godkendelse.
Der foretages en gennemgang af eksisterende servitutter tinglyst på ejendomme, der berøres af etablePermanent arealerhvervelse
ring af Letbane på Ring 3 for at vurdere om de er i
Selvom letbanen og det tilhørende kørestrømsanlæg
konflikt med etablering af letbanen. Ligeledes skal en
søges indpasset indenfor det eksisterede vejprofil, er
række ejendomme pålægges servitutter til sikring af
der behov for at ekspropriere permanent areal langs
letbaneanlægget.
Ring 3. Endvidere vil det være nødvendigt at fjerne
en del af beplantningen langs Ring 3 for at gøre plads Eksisterende servitutter
til letbanen.
Der er tinglyst vejbyggelinjer langs Ring 3 i en fastDer skal endvidere erhverves permanent areal til pla- lagt afstand fra vejmidten eller vejskel. Byggelinjen
cering af omformerstationer og adgang til disse samt pålægger den enkelte ejendom restriktioner i forhold
til anvendelsen af det byggelinjebelagte areal. De ektil kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC).
sisterende tinglyste vejbyggelinjer er vist på besigLetbanen og de tilhørende stationer vil som hovedretigelsesplanerne.
gel blive placeret i offentligt ejede vejarealer mv.
Hvor dette ikke er muligt, erhverver Hovedstadens I det omfang, der er tinglyst rettigheder på den enLetbane som hovedregel de berørte arealer perma- kelte ejendom, som er i konflikt med etablering af
letbanen på den enkelte ejendom, eksproprieres disse
nent.
rettigheder, så fremtidige forhold ikke er i konflikt
Midlertidigt arbejdsareal
med letbanen.
Der vil være behov for en række midlertidige arNye servitutter
bejdspladser og arbejdsarealer langs hele strækningen i anlægsfasen, hvortil der skal erhverves ret til Langs hele strækningen skal der på en stor del af de
midlertidig benyttelse af arealer til udførelse af an- tilstødende naboarealer tinglyses en servitut for at
lægsarbejdet og etablering af arbejdspladser, der be- sikre drift og vedligeholdelse af letbaneanlægget.
nyttes til blandt andet maskin- og materialeoplag og Servitutten skal sikre, at der ikke i fremtiden foretages/etableres forhold, der kan skade letbanen, og
mandskabsfaciliteter.
dermed forringe anlæggets og passagerernes sikkerDe større arbejdspladser indhegnes og benyttes til
hed. Servitutten pålægges og tinglyses i en afstand af
maskin- og materialeoplag, mandskabsfaciliteter,
10 meter fra midten af nærmeste spormidte.
herunder jord, maskiner og udstyr, der kan låses inde.
Disse arbejdspladser forventes at have en størrelse på Der skal erhverves ret til permanent etablering af
mellem 1.000 m2 og 5.000 m2, og de forventes an- jordankre ved eksisterende og nye bygværker. I bevendt i hele anlægsperioden. For hver entreprise sigtigelsesmaterialet er der angivet områder inden for
etableres yderligere en stor hovedarbejdsplads på hvilke jordankrenes endelige placering senere fastmellem 8.000 og 15.000 m2, hvorpå entreprenørens lægges. Den konkrete placering fastlægges af den enmaskin- og materialeoplag, mandskabsfaciliteter mm. treprenør, der skal udføre arbejdet, og herefter vil der
blive pålagt servitut om jordankre.
etableres.
Arbejdsarealer langs Ring 3 i øvrigt indgår i såvel
etableringen af letbanen som til eventuelle vejombygninger. Arealerne kan dog forventes benyttet ad
flere omgange under anlægsarbejderne, da der er tale
om forskellige entreprenører, der skal udføre de forskellige arbejder på forskellige tidspunkter.
De midlertidige arbejdsarealer og arbejdspladser
ryddes for beplantning, parkeringspladser, byudstyr
mm. som er placeret på arealet, og de vil som udgangspunkt blive leveret tilbage til lodsejeren i retableret stand.

I det omfang, der etableres støttevægge eller støjafskærmning i forbindelse med etablering af Letbane
på Ring 3, sikres anlægget ved servitutpålæg, herunder også bestemmelser om adgang til disse anlæg ved
fremtidige tilsyns- og vedligeholdelsesarbejder.
Ved alle kryds og overkørsler kan det blive nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt.
Hvis det er nødvendigt at placere kørestrømsmaster
på privat areal eller at ophænge ledninger på facader,
sikres anlægget ved servitut, herunder også bestemmelser om adgang til disse anlæg ved fremtidige tilsyn og vedligeholdelsesarbejder.
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Adgangsforhold

vej/Tobaksvejen opretholdes en hastighedsbegrænsning på 70 km/t.

Etablering af Letbane på Ring 3 medfører, at en række ejendomme vil få ændret deres adgang til offentlig Stationer
vej. Som udgangspunkt vil overkørsler, der er lovlige
I Gladsaxe Kommune etableres 6 nye stationer.
i dag, blive opretholdt.
Særligt for Gladsaxe Kommune
Det samlede projekt for etablering af letbanen i
Gladsaxe Kommune udgør en del af det samlede
projekt for etablering af Letbane på Ring 3, således
som projektet er beskrevet i de generelle bestemmelser.

Station

Omtrentlig
ring

v/ Dynamovej

St. 17.450

place-

v/ Gladsaxe Trafik- St. 18.450
plads

Beskrivelse af projektet for Gladsaxe Kommune
Letbanens strækning gennem Gladsaxe Kommune
etableres som et midtlagt tracé på hele strækningen
med en samlet længde på cirka 5 km. I de efterfølgende afsnit er letbanens samlede linjeføring og stationernes placering gennem kommunen gennemgået.
Letbanens linjeføring og placering af stationer er
drøftet og besluttet af ejerkredsens medlemmer, og
selve linjeføringen fremgår af bilag 1 i anlægsloven.
Beskrivelse af linjeføring

v/ Gladsaxevej

St. 19.220

v/ Buddingecenteret

St. 19.850

Buddinge

St. 20.340

v/ Gammelmosevej

St. 21.340

Oversigt over letbanens stationer i Gladsaxe Kommune.

På hele strækningen gennem Gladsaxe Kommune I Gladsaxe Ringvej ved krydset Gladsaxe Ringetableres letbanen i midten af Gladsaxe Ringvej og i vej/Dynamovej etableres en station (v/Dynamovej).
midten af Buddingevej.
Nord for stationen ligger et boligområde og syd for
stationen er et erhvervsområde placeret. Stationen
På størstedelen af strækningen opretholdes to køreetableres som en sideperron.
baner i begge retninger, men fra krydset Buddingevej/Gammelmosevej og frem til kommunegrænsen I forbindelse med krydset Gladsaxe Ringvej/Gladmod Lyngby-Taarbæk Kommune reduceres antallet saxe Møllevej etableres en station (v/Gladsaxe Traaf kørebaner til én i hver retning.
fikplads) tæt på busterminalen Gladsaxe Trafikplads,
så der skabes gode omstigningsmuligheder til flere
Cykelsti og fortov opretholdes i hver retning, og på
buslinjer. Derudover er der i nærområdet for statiostrækningen fra krydset Gammelmosevej/Buddingenen placeret boligområde, kolonihaver og erhvervsvej vil der ligeledes være langsgående p-pladser på
område. Stationen etableres som en sideperron.
strækningen.
I krydset Gladsaxe Ringvej/Gladsaxevej etableres en
Hastighedsgrænserne for biltrafik gennem Gladsaxe
station (v/Gladsaxevej), som er placeret mellem byKommune ligger i dag på 70 km/t på strækningen fra
udviklingsområdet nord og syd for den fremtidige
kommunegrænsen mod Herlev Kommune og frem til
Gladsaxe Boulevard kaldet ”Tobaksbyen”. Området
krydset med Buddinge Hovedgade/Søborg Hovedindeholder blandet bolig og erhverv. Stationen etabgade, hvorfra der er 60 km/t frem til kommunegrænleres som en sideperron.
sen mod Lyngby-Taarbæk Kommune.
I umiddelbar nærhed af den nuværende rundkørsel
De kommende hastighedsgrænser er fastsat gennem
ved Buddinge Hovedgade og Søborg Hovedgade ananlægsloven. Ændringerne består af, at der fremover
lægges en station (v/Buddingecenteret). Området
vil være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t fra
omkring stationen indeholder erhverv, center-facilikrydset mellem Gladsaxe Ringvej og Gladsaxeteter, boliger samt uddannelsesinstitutioner. Stationen
vej/Tobaksvejen frem til kommunegrænsen med
etableres som en sideperron.
Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra kommunegrænsen
til Herlev Kommune frem til krydset med Gladsaxe- Ud for Buddinge St., hvor letbanen krydser under
Hareskovbanen etableres en letbanestation (Bud-
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dinge), således at der skabes omstigningsmulighed til
S-togsnet og busser. Derudover er stationen placeret
midt i eksisterende byrum bestående af boliger, erhverv og butiksbyggeri. Stationen etableres som en
ø-perron.
I krydset Buddingevej/Gammelmosevej etableres en
station (v/Gammelmosevej), som vil betjene etagebyggeriet på hver side af stationen samt en parcelhusog rækkehusbebyggelse. Stationen etableres som en
sideperron.
Beskrivelse af anlægsarbejder
Etablering af letbanen resulterer i ombygning af vejprofilet på Gladsaxe Ringvej og Buddingevej for at
gøre plads til letbanen i det tracé, der er beskrevet.
Bortset fra strækningen fra Gammelmosevej og frem
til kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune
er det i dag ikke muligt at krydse Gladsaxe Ringvej
og Buddingevej udenfor de eksisterende vejkryds.
Letbanens midtlagte placering i særligt tracé betyder,
at det ikke fremover er muligt at krydse Gladsaxe
Ringvej og Buddingevej med undtagelse af de eksisterende signalregulerede kryds.
Langs hele strækningen skal der, hvor der ikke er tale om større vejkryds, foretages mindre tilpasninger
til sidevejene, så de passer til det nye vejprofil af
henholdsvis Gladsaxe Ringvej og Buddingevej.
Krydset mellem Gladsaxe Ringvej og Præstebrovej/Dynamovej skal ombygges for at gøre plads til
letbanen og letbanestation, og derudover udvides
Dynamovej med ekstra og længere svingbaner for i
fremtiden at bevare eksisterende serviceniveau.
Letbanen krydser en del eksisterende bygværker, der
i dag er fuldt udnyttet. Der etableres derfor nye stålbroer til fodgængere og cyklister over henholdsvis
Hillerødmotorvejen og Motorring 3. De nye stålbroer placeres på hver sin side af henholdsvis Gladsaxe
Ringvej og Buddingevej. Der er på disse steder stor
forskel på niveauet fra Gladsaxe Ringvej og Buddingevej til det omgivende terræn, hvilket betyder,
at der etableres skråninger på naboejendommene.
Krydset mellem Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe
Møllevej skal ombygges for at gøre plads til fodgængere, cyklister, bilister, letbanen og letbanestation. Derudover skal Gladsaxe Trafikplads ombygges,
og eksisterende busskure flyttes.
Mellem Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej ændres
vejprofilet og denne strækning vil fremadrettet blive
betegnet Gladsaxe Boulevard. Det fremtidige vejprofil bliver 61 meter og består af letbanen i midten,

06.06.2017

to kørebaner i hver side, en allé på hver side af kørebanerne og en lokal parallelvej mellem kørebanerne og cykelsti og fortov i hver side.
Rundkørslen, der forbinder Gladsaxe Ringvej/Buddingevej med Søborg Hovedgade/Buddinge Hovedgade, skal fremadrettet ændres til et lyskryds, hvorved der sikres optimal håndtering af trafikafviklingen med både letbane, bilister, fodgængere og cyklister.
Ved Buddinge St. og krydsningen med Hareskovbanen skal der etableres en ny underføring til fodgængere og cyklister i den østlige side af Buddingevej.
Derudover skal der ske ombygning af stationsbygningen i to lejemål og stationsforhal, samt etableres
ny konstruktion til omstigning mellem S-tog og letbanen.
Hvor Kong Hans Allé/Snogegårdsvej krydser Buddingevej skal krydset ombygges for at gøre plads til
letbanen i midten af vejen. I forbindelse med ombygningen af krydset vil det fremadrettet ikke være
muligt for den nordgående trafik at svinge til venstre
fra Buddingevej mod Kong Hans Allé.
Den eksisterende fodgængertunnel under Buddingevej fra Valdemars Allé til Kellersvej umiddelbart
syd for Motorring 3 skal forstærkes, hvor letbanen
vil krydse den. Dette gøres ved at etablere ny bro til
letbanen over fodgængertunnellen.
Krydset mellem Buddingevej og Gammelmosevej
skal ombygges for at gøre plads til fodgængere, cyklister, bilister, letbanen og letbanestation.
Omformerstationer
På strækningen gennem Gladsaxe Kommune skal
der etableres 4 omformerstationer, hvor den sydligste placeres ved tilkørselsrampe til Motorring 3. I
hjørnet af Gladsaxe Trafikplads etableres en omformerstation, og ved det nye kryds mellem Gladsaxe Ringvej/Buddingevej og Søborg Hovedgade/Buddinge Hovedgade etableres ligeledes en omformerstation langs Buddingevej. Umiddelbart nord
for krydset med Buddingevej og Gammelmosevej
placeres endnu en omformerstation.
Hovedarbejdsplads
Umiddelbart øst for kommunegrænsen mod Herlev
Kommune skal der etableres to større hovedarbejdspladser, som skal benyttes af entreprenøren til materialeoplag og skurby mm. gennem hele anlægsperioden. Arbejdspladserne er placeret ved tilkørselsramperne til Motorring 3.
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Areal- og rettighedsforhold gennem Gladsaxe ejendommene, der grænser op til krydset. Derudover
vil der ligeledes være behov for ekspropriation af
Kommune
midlertidige arbejdsarealer for at udføre anlægsarPå strækningerne mellem vejkrydsningerne er det
bejderne med at ombygge vejkrydset.
flere steder nødvendigt med mindre permanent arealerhvervelse til sideflytning af vejprofilet for at gø- Ombygning af rundkørslen ved Buddinge Hovedre plads til letbanen i midten af vejen Gladsaxe gade/Søborg Hovedgade til lyskryds medfører totalekspropriation af erhvervsejendommen i den nordliRingvej og Buddingevej.
ge del af rundkørslen, da bygningerne skal nedrives.
Der vil ligeledes være behov for en række midlertiDerudover er det nødvendigt at nedtage eksisterende
dige arbejdsarealer langs hele strækningen i anlægstransformerstation på ejendommen og etablere en ny
fasen, hvortil der skal erhverves ret til midlertidig
i umiddelbar nærhed. Ombygningen af rundkørslen
benyttelse af arealer til udførelse af anlægsarbejdet.
kræver herudover permanent arealerhvervelse og
Arbejdsarealer indgår i såvel etableringen af letbaekspropriation af midlertidige arbejdsarealer. Der
nen som eventuelle vejombygninger, og de kan derskal etableres en omformerstation i den nordvestlige
for forventes benyttet ad flere omgange under anside af det nye lyskryds. Ombygning af rundkørslen
lægsarbejderne, da der er tale om forskellige entrekræver derudover, at der skal ske ekspropriation af
prenører, der skal udføre de forskellige arbejder på
større midlertidige arbejdsarealer dels til at udføre
forskellige tidspunkter.
ovenstående arbejder og dels til materialeoplag.
Ombygning af krydset Dynamovej/Præstebrovej i
Ved krydset mellem Klausdalsbrovej og Buddingeforbindelse med etablering af letbanen og letbanevej vil etablering af letbanen nødvendiggøre en omstation medfører permanent arealerhvervelse fra
bygning af krydset, hvilket kræver permanent arealejendommene, der grænser op til krydset. Derudover
erhvervelse fra ejendommene i krydset. Derudover
vil der ligeledes være behov for ekspropriation af
vil der ligeledes være behov for ekspropriation af
midlertidige arbejdsarealer for at udføre anlægsarmidlertidige arbejdsarealer for at udføre anlægsarbejderne med at ombygge vejkrydset.
bejderne med at ombygge vejkrydset. Endelig skal
Der skal foregå en del anlægsarbejder på stræknin- eksisterende transformerstation på ejendommen nær
gen, hvor Gladsaxe Ringvej krydser Hillerødmotor- krydset nedtages og ny etableres i umiddelbar nærvejen. Dette kræver, at der skal ske ekspropriation af hed.
større midlertidige arbejdsarealer dels til at udføre
På letbanens strækning ved Buddinge St. vil etableovenstående arbejder og dels til materialeoplag og
ring af letbanen og tilhørende station betyde, at der
mandskabsfaciliteter.
er behov for at ekspropriere fra to lejemål for at gøre
I krydset mellem Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe plads til letbanen og stationen. Derudover skal der
Ringvej vil etablering af letbanen nødvendiggøre en eksproprieres ret til ombygning af stationsbygninombygning af krydset og Gladsaxe Trafikplads, gen og ny fodgængertunnel til omstigning mellem
hvilket kræver permanent arealerhvervelse fra ejen- S-tog og letbanen skal etableres. Ombygningerne i
dommene i krydset. Derudover vil der ligeledes væ- og omkring Buddinge St. kræver derudover, at der
re behov for ekspropriation af midlertidige arbejds- skal ske ekspropriation af større midlertidige ararealer for at udføre anlægsarbejderne med at om- bejdsarealer dels til at udføre ovenstående arbejder
bygge vejkrydset. Eksisterende støjskærm på den og dels til materialeoplag og mandskabsfaciliteter.
nordøstlige ejendom skal flyttes længere ind til
I krydset mellem Kong Hans Allé/Snogegårdsvej og
ejendommen.
Buddingevej vil etablering af letbanen nødvendigPå strækningen mellem Gladsaxe Møllevej og Glad- gøre en række totalekspropriationer af beboelsessaxevej skal vejprofilet i forbindelse med etablerin- ejendomme, herunder blandet bolig- og erhvervsgen Gladsaxe Boulevard udvides, hvilket kræver ejendomme, da bygningerne skal nedrives. Ombygpermanent arealerhvervelse samt ekspropriation af ning af krydset kræver endvidere permanent arealermidlertidige arbejdsarealer til ombygning af vejpro- hvervelse fra ejendommene i krydset og der vil ligefilet samt etablering af letbanen.
ledes være behov for ekspropriation af midlertidige
arbejdsarealer
for at udføre anlægsarbejderne ved
Ombygning af krydset Gladsaxevej/Tobaksvejen i
krydsombygningen.
forbindelse med etablering af letbanen og letbanestation medfører permanent arealerhvervelse fra
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Umiddelbart hvor Valdemars Allé støder op til Buddingevej, vil etablering af letbanen og forlængelse af
svingbanen til Motorring 3 medføre totalekspropriation af en beboelsesejendom, da en del af bygningen
skal nedrives. Derudover etableres ny overkørsel til
bebyggelsen ved Kellersvej og eksisterende overkørsel lukkes.
Letbanen på Buddingevej krydser Motorring 3, der
skal udvides med nye konstruktioner. Dette betyder,
at der er behov for permanent arealerhvervelse fra
ejendommene omkring motorvejen. Ombygningen
af Motorring 3 kræver ekspropriation af midlertidige
arbejdsarealer fra de omkringliggende ejendomme
dels til at udføre ovenstående arbejder og dels til
materialeoplag.
Ombygningen af krydset ved Gammelmosevej herunder etablering af letbane og tilhørende station
medfører, at en beboelsesejendom totaleksproprieres, da den skal nedrives. Derudover er der behov
for permanent arealerhvervelse fra de omkringliggende ejendomme for at gøre plads til den fremtidige trafikafvikling.
På strækningen fra krydset med Gammelmosevej til
kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk Kommune
er det i dag muligt de fleste steder at krydse Buddingevej, når man skal ud fra en af sidevejene eller
ejendommene langs Buddingevej. Da letbanen etableres i særligt tracé vil det fremadrettet kun være
muligt at køre højre ind og højre ud fra ejendommene. Dette er også gældende for sideveje til Buddingevej, som ikke støder op til eksisterende lyskryds.
Da der flere steder på strækningen gennem Gladsaxe
er større eller mindre niveauspring mellem Gladsaxe
Ringvej/Buddingevej og de omkringliggende ejendomme på udvalgte steder, vil der derfor blive etableret skråning, hvor dette er muligt. Der er dog flere,
hvor dette ikke er muligt, og derfor vil der blive
etableret støttemur på disse steder. Støttemur betegnes samlet om alle former for støttevæg uanset, om
der er tale om en plantestensmur, stengærde eller
spunsvæg beklædt med beton.
Der er behov for at tinglyse servitut på de naboarealer, der er beliggende indenfor en afstand af 10 meter fra midten af nærmeste sporsæt af letbanen.
Denne servitut kan reducere ejerens råden over arealet, og skal sikre, at der ikke i fremtiden er forhold,
der kan skade letbanen, og dermed forringe anlæggets og passagerens sikkerhed. Endelig kan der på
enkelte ejendomme blive nødvendigt at tinglyse servitut til sikring af jordankre og støttemure.
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Fremrykket ekspropriation
Lov om letbane på Ring 3 (Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med efterfølgende ændringer i lov nr. 165 af
8. juni 2016) muliggør, at ejere, der berøres særligt
indgribende af projekteringen og har særlige personlige grunde, har kunnet begære deres ejendom overtaget, forud for den ordinære ekspropriation, finder
sted.
Følgende ejendomme/lejligheder er frem til den 1.
marts 2017 i Gladsaxe Kommune overtaget ved
fremrykket ekspropriation af Hovedstadens Letbane.
•

Buddingevej 113, st., 2800 Kgs. Lyngby

•

Buddingevej 113, 1., 2800 Kgs. Lyngby

•

Buddingevej 167A, 2860 Søborg

•

Buddingevej 226, st., 2860 Søborg

•

Buddingevej 226, 1., 2860 Søborg

Forhold til eksisterende lovgivning for Gladsaxe
Kommune
Når der etableres en letbane gennem bymæssig bebyggelse og erhvervsområdet i Gladsaxe og i det eksisterende vejareal, er det begrænset, hvor meget
letbanen vil påvirke de omkringliggende naturforhold, men det er dog vigtigt, at etableringen sker i
overensstemmelse med den øvrige lovgivning og at
de nødvendige tilladelser og dispensationer søges i
rette tid.
Under anlæggelsen af Letbane på Ring 3 vil der i
henhold til jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven blive søgt tilladelser og dispensationer hos de rette myndigheder i forhold til håndtering af jord, grundvand og overfladevand.
I henhold til anlægsloven er der en række beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven for
så vidt angår arealer, der skal anvendes til etablering
af letbanen, som varetages af transport-, bygningsog boligministeren.
I krydset ved Gladsaxe Ringvej/Gladsaxe Møllevej
er Gladsaxe Kirke beliggende, hvor der sker arealinddragelse fra kirkens grund mod Gladsaxe Ringvej, hvilket kræver tilladelse efter § 19 i Lov om
kirker og kirkegårde.
Langs Gladsaxe Ringvej findes der enkelte kolonihaver i henholdsvis HF Voldly og HF Mosehøj, som
bliver påvirket af arealinddragelse, hvilket kræver
tilladelse efter § 4 i Lov om kolonihaver.
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I Gladsaxe Kommune nær Gladsaxe Trafikplads berøres beskyttelseslinje for fredet fortidsminde
”Mørk-højgaard”, der er en dysse eller jættestue.
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Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at linjeføringen er
fastlagt i anlægsloven, og at den ikke kan rykkes.
Hovedstadens Letbane I/S har i processen forsøgt,
med udgangspunkt i de rammer som anlægsloven
Indledende møde
fastsætter, at justere og tilpasse projektet efter borKommissarius redegjorde for formålet med besigti- gernes ønsker.
gelsen, der er, at ekspropriationskommissionen tager
Der blev spurgt til, hvorvidt det vil være muligt
principiel stilling til projektet. På den baggrund kan
at fjerne fortovet på Buddingevej.
der efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse fra
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, foretages Gladsaxe Kommune oplyste, at der skal være fortov
de fornødne ekspropriationer. Kommissarius frem- på hele strækningen på Buddingevej. Der kommer
hævede, at projektet er bestemt ved en anlægslov, og desuden en letbanestation på Buddingevej, og der
at kommissionen ved sin behandling af sagen må ta- skal være gående adgang hertil.
ge udgangspunkt i de rammer for projektet, som anDer blev endvidere stillet spørgsmål til, hvem der
lægsloven fastlægger, herunder linjeføringen for letskal producere letbanetogene.
banen på Ring 3.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at producenten af
Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhandletbanetogene ikke kendes på nuværende tidspunkt,
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Protomen letbanetogene vil være standardtog, som er afkollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er diprøvede og kendte fra andre letbaner.
rekte indvarslet til mødet. Endvidere vil protokollen
blive offentlig tilgængelig via kommissariatets Der blev stillet spørgsmål til, om der i anlægsperioden opsættes afskærmende hegn på de ejendomme,
hjemmeside: www.komoe.dk.
der som følge af anlægsarbejderne får fjernet plankeRepræsentanterne fra Hovedstadens Letbane I/S reværk og/eller beplantning.
degjorde ved oplæg for projektet, herunder ved gennemgang af de areal- og rettighedserhvervelser som Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der i anlægspeHovedstadens Letbane I/S finder nødvendige for at rioden vil blive opsat et 2 meter højt fast pladehegn,
gennemføre anlægsprojektet, de forventede tidspla- således at alle ejendomme vil blive afskærmet fra anner og forhold omkring miljø- og naboretlige forhold, lægsarbejderne. Det blev endvidere oplyst, at eksiherunder støj mv. Hovedstadens Letbane I/S oplyste, sterende støjskærme og/eller støjvægge vil blive reat det præcise indhold af letbaneservitutten først bli- tableret eller, hvis dette ikke er muligt, erstattet med
ver endeligt fastlagt i forbindelse med sikkerheds- nye støjskærme.
godkendelsen. Det blev endvidere oplyst, at inden Der blev stillet spørgsmål til om etablerede jordankre
der kan ske ekspropriation afventer projektet ejer- vil være omfattet af gæsteprincippet.
kredsens endelige godkendelse, hvilket forventes at
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at jordankre har
finde sted i december 2017.
karakter af et bygningsværk, og falder derved uden
Hovedstadens Letbane I/S’ oplæg fra det indledende for gæsteprincippets anvendelsesområde.
møde samt besigtigelsesmaterialet for Gladsaxe
Kommune er offentligt tilgængeligt via deres hjem- Flere af de fremmødte stillede spørgsmål til de fremmeside på: www.dinletbane.dk/forstaa-processen/ tidige parkeringsmuligheder i de områder, hvor anlægsprojektet inddrager parkeringspladser, herunder
ekspropriation/.
om der vil blive etableret erstatningsparkeringspladEfter gennemgang af projektet havde de fremmødte ser. Der blev i denne forbindelse udtrykt bekymring
ejere, brugere og disses repræsentanter samt repræ- for, at der vil være øget trafik og parkering i de nærsentanter for de fremmødte myndigheder lejlighed til liggende boligområder.
at udtale sig.
Gladsaxe Kommune oplyste, at det forventes, at der i
Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og forbindelse med anlæg af letbanen vil forekomme
spørgsmål til projektet:
omvejskørsel og ændrede parkeringsvaner. Det forDer blev indledningsvist stillet spørgsmål til, om det ventes ikke, at trafikken vil stige væsentligt som følpå nuværende tidspunkt er muligt at justere projektet, ge af omvejskørsel, men Gladsaxe Kommune vil følge udviklingen og etablere eventuelle afværgeforherunder at rykke linjeføringen for letbanen.
anstaltninger, hvis det vurderes nødvendigt. I forhold
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til parkeringsmuligheder henvises som udgangspunkt Der blev stillet spørgsmål til bredden på det fremtitil parkering på egen grund eller hvor det i øvrigt er dige fortov og cykelsti.
lovligt at parkere på lokale veje, parkeringsanlæg
Gladsaxe Kommune oplyste, at der vil blive etableret
m.m.
”supercykelsti” med en bredde på 2,5 meter. Bredden
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor Gladsaxe på fortovet er 2,0 m, som undtagelsesvist kan fraviBoulevard alene skal forløbe fra Gladsaxe Møllevej ges på kortere strækninger ved faste bygværker af
til Gladsaxevej. Det blev i denne forbindelse fore- permanent karakter.
slået, at forløbet fortsætter op til rundkørslen ved SøFlere af de fremmødte udtrykte kritik af etablering af
borg Hovedgade/Buddinge Hovedgade.
en supercykelsti på 2,5 meter, da dette i sig vil medGladsaxe Kommune oplyste, at den planlagte stræk- føre, at der skal eksproprieres fra en række ejenning primært består af erhvervsejendomme, og det er domme, hvilket ikke er nødvendigt, da der ikke er
et område, der ønskes udviklet. Herudover er der særlig mange cyklister. Det blev i denne forbindelse
meget lidt plads på den kommende letbanestrækning, anført, at andre kommuner, herunder Lyngby-Taarhvorfor det ville kræve yderligere arealerhvervelse, bæk Kommune, etablerer cykelstier med en bredde
på 2 meter.
såfremt Gladsaxe Boulevard-forløbet skal forøges.
Repræsentanten fra Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse Gladsaxe Kommune anførte i denne forbindelse, at
stillede spørgsmål til, om det er muligt at forskyde anbefalingerne for supercykelstier foreskriver 2,5
meter. Kommunen forventer ligeledes, at etablerinlinjeføringen, således kirkegården ikke berøres.
gen af en supercykelsti vil medføre et øget antal cykGladsaxe Kommune oplyste, at den nordlige side allister og derved mindre biltrafik. Det blev endvidere
lerede er tilpasset mest muligt, og projektet fordrer,
nævnt, at Gladsaxe Kommune generelt ikke etablerer
at selv hvis det var muligt med sådanne justeringer,
cykelstier på under 2,25 meter.
skal der anvendes areal fra kirkegården.
Der blev stillet spørgsmål om spændingen på letbaFlere af de fremmødte stillede spørgsmål til ”højre
nens køreledning.
ind og højre ud”-løsningen.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at letbanens omHovedstadens Letbane I/S oplyste, at det af trafiksikformerstationer omdanner højspænding fra jordkabkerhedsmæssige årsager fremtidigt kun vil være mulerne til 750 volt lavspænding (jævnstrøm), der føres
ligt at køre højre ind og højre ud fra ejendommene
ud i letbanens kørestrømsanlæg.
beliggende på strækningen fra Gammelmosevej til
kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk. På de øv- Yderligere fremkomne bemærkninger og spørgsmål
rige dele af strækningen i Gladsaxe vil adgangsfor- vedrørende de enkelte ejendomme mv. er medtaget
holdene til ejendommene fremadrettet være som i på de respektive mødesteder.
dag.
Besigtigelse i marken:
Gladsaxe Kommune oplyste i denne forbindelse, at
Efter det indledende møde foretog kommissionen bedet af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil være musigtigelse i marken.
ligt at foretage U-vendinger på strækningen, dog med
enkelte undtagelser, og der må derfor foretages om- Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærkkørsel på de nærliggende sideveje, herunder Klaus- ninger:
dalsbrovej, Gammelmosevej, Sandtoften m.fl.
Lokalitet:
Flere af de fremmødte udtrykte utilfredshed med
Besigtigelse fra kommunegrænsen mod Herlev
denne løsning, da det vil bevirke, at der sker øget tra- Kommune, fra ramperne til Motorring 3 frem til
fik i de nærliggende boligområder.
krydset Hillerødsmotorvejen/Gladsaxe Ringvej
Gladsaxe Kommune oplyste, at der ikke forventes en for ejendommen på begge sider af Gladsaxe Ringvæsentligt øget trafik på de nærliggende veje. Kom- vej (Mødested: I krydset Præstebrovej/Gladsaxe
munen vil forud for anlægsarbejdet foretage trafik- Ringvej for enden af Præstebrovej 1, 2860 Søtælling i området og herefter følge trafikudviklingen borg).
nøje, og eventuelt etablere diverse foranstaltninger Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 89 Gladsaxe
såsom vejbump på de nærliggende veje.
stillede spørgsmål til, om der sikres adgang både under og efter anlægsarbejderne, samt om der er taget
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højde for trafiksikkerheden ved til- og frakørsel til terne fortsættes. HOFOR Vand København A/S’
synspunkter vil blive håndteret i forbindelse med udejendommen.
arbejdelsen af ledningsprotokollen for de pågældende
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at ejendommen
strækninger.
ikke får ændrede til- og frakørselsforhold, men selve
detailprojekteringen heraf er endnu ikke færdiggjort. Ejeren af matr.nr. 15o Gladsaxe og ejeren af matr.nr.
Det blev endvidere oplyst, at der er stort fokus på tra- 15k Gladsaxe anmodede om, at der etableres støjfiksikkerheden ved til- og frakørsel til ejendommen, skærm langs deres ejendomme, og ejerne er allerede
og at den nuværende accelerationsbane til Motorring på nuværende tidspunkt meget generet af støjen fra
3 bibeholdes ud for ejendommen.
Gladsaxe Ringvej.
Repræsentanten for matr.nr. 15ø Gladsaxe (HOFOR
Vand København A/S) oplyste, at der vil blive fremsendt et notat med synspunkter mv. Kommissariatet
har den 14. juni 2017 modtaget et indlæg med ejerens
synspunkter, hvor det bl.a. er anført, at matr.nr. 15ø
Gladsaxe anvendes til kildeplads til grundvandsindvinding. Det er derfor vigtigt, at det oplyses, hvor
stor arealafståelsen er, således det kan vurderes,
hvorvidt arealafståelsen vil have betydning for den
fremtidige indvinding af grundvand.
Det er endvidere oplyst, at der går en transportledning under Gladsaxe Ringvej, som fører vand fra kildepladsen på den nordlige side af Gladsaxe Ringvej
til kildepladsen på den sydlige side af Gladsaxe
Ringvej, og videre til Værket ved Islevbro. I denne
forbindelse er det anført, at HOFOR Vand København A/S har en formodning om, at der foreligger en
ekspropriationskendelse til brug for etableringen af
kildepladsen samt den tilhørende transportledning, og
det er ligeledes ejerens formodning, at ekspropriationen er foretaget forud for etableringen af Gladsaxe
Ringvej, hvorfor HOFOR Vand København A/S er af
den opfattelse, at ledninger i vejarealet ikke ligger på
gæsteprincippet.

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at anlægsprojektet
kun indeholder retablering af eksisterende støjskærme, og anlægsloven giver ikke hjemmel til at
etablere støjskærme på andre dele af strækningen.
Gladsaxe Kommune oplyste i denne forbindelse, at
kommunen er ved at udarbejde en ny støjhandlingsplan, der omfatter hele kommunen, herunder Gladsaxe Ringvej. Repræsentanterne for Gladsaxe Kommune noterede sig ejeren af matr.nr. 15o Gladsaxe og
ejeren af matr.nr. 15k Gladsaxe ønske om støjskærm.
Ejeren af matr.nr. 15o Gladsaxe anførte i denne forbindelse, at vejen fremadrettet vil komme tættere på
ejendommen.
Gladsaxe Kommune oplyste, at det alene er cykelstien, der fremadrettet kommer tættere på ejendommen og ikke selve kørebanen.
Ejeren af matr.nr. 15k Gladsaxe oplyste endvidere, at
når beplantningen på ejendommen ud mod Gladsaxe
Ringvej fjernes, skal selve hegnet også fjernes.

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at selve hegnet
principielt burde kunne blive stående, men at hegnets
stand og alder bevirker, at det vil blive fjernet sammen med beplantningen. I anlægsperioden vil der
Det er ligeledes oplyst, at der i den østlige side af blive opsat et 2 meter højt arbejdshegn i form af fast
Hillerødmotorvejen og krydsningen af Gladsaxe pladehegn.
Ringvej er placeret en transportledning, som er betydelig for transporten af rent drikkevand fra Værket Ejeren af matr.nr. 15m Gladsaxe oplyste, at der er
ved Søndersø til Tinghøj Beholderanlæg, og som der- dagplejeordning på ejendommen, så der er behov for
for er af stor betydning for opretholdelsen for drikke- at etablere et sikkert hegn mod Gladsaxe Ringvej i
vandsforsyningen i store dele af Københavns- anlægsperioden, således børnene kan færdes sikkert
området. Det er i denne forbindelse oplyst, at trans- på ejendommen.
portledningen er sikret ved deklaration af 13. maj Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der i anlægspe1942. Også her er det anført, at rettighederne er er- rioden vil blive opsat 2 meter højt arbejdshegn i form
hvervet inden etableringen af Hillerødmotorvejen, af fast pladehegn, således at beboere, dagplejebørn
hvorfor HOFOR Vand København A/S er af den op- mv. ikke kan tilgå Gladsaxe Ringvej eller arbejdsarefattelse, at ledninger i vejarealet ikke ligger på gæ- alet i øvrigt. Der vil endvidere være en tilsynsførende
steprincippet.
på projektet, som ejerne kan have dialog med, så-

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der forud for fremt man har spørgsmål eller bekymringer i øvrigt.
besigtigelsesforretningen har været en god dialog Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 1nr Gladsaxe
omkring forholdene, og denne dialog mellem par- henviste til indlæg fra advokat Rune Wold, som er
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fremsendt til kommissariatet den 2. juni 2017. Heraf
fremgår det bl.a., at ejer og beboere er bekymrede for
ændringer i støjbilledet og det visuelle indtryk som
følge af de ændringer, der sker i forbindelse med udskiftning af den eksisterende støjvold, der i dag består af en tæt beplantet jordvold, som vil blive fjernet
og erstattet af en teknisk støjskærm. Der ønskes i
denne forbindelse en nærmere teknisk påvisning af,
hvordan støjbilledet vil blive påvirket under anlæg og
i drift.

06.06.2017

terivej/Præstebrovej, da der er meget trafik. Der blev
i denne forbindelse stillet spørgsmål til, hvorledes
dette vil blive håndteret fremadrettet.
Gladsaxe Kommune oplyste, at det ikke forventes at
trafikforholdene vil blive væsentligt anderledes end
de er i dag som følge af krydsombygning og ændring
af signalregulering. I forbindelse med den videre projektering, vil signalanlægget blive optimeret.

Det blev endvidere oplyst, at jordvolden på matr.nr.
1nr Gladsaxe ønskes fjernet i sin helhed, således at
Det er endvidere anført, at der hidtil har været meget
arealet ikke tilbageleveres med en ”stump” jordvold.
lave vedligeholdelsesomkostninger i forhold til jordvolden, og der er bekymring for den fremtidige ved- Hovedstadens Letbane I/S noterede sig dette og oplyligeholdelsesbyrde ved en teknisk støjskærm. Hertil ste, at jordvolden vil blive fjernet i sin helhed.
kommer, at risikoen for hærværk/graffiti må forven- Hovedstadens Letbane I/S og Gladsaxe Kommune
tes at stige. I denne forbindelse ønskes det, at Hoved- oplyste, at matr.nr. 7eb Mørkhøj er ejet af Gladsaxe
stadens Letbane I/S redegør nærmere for, at støj- Kommune og lejet ud til Q8, som driver tankvirkskærmen ikke kan retableres som ny jordvold, og i somhed på arealet. Der er en dialog med Hovedstaanden række bør der redegøres for den vedligehol- dens Letbane I/S om projektet, og denne vil fortsætte
delsesbyrde, som vil være forbundet med den nye fremadrettet.
støjskærm.
Repræsentanterne for matr.nr. 7ac og 7fm Mørkhøj
Jordvolden er endvidere angrebet af rotter, hvilket (Radius Elnet A/S) oplyste, at Centralkommunernes
Hovedstadens Letbane I/S og dennes entreprenører Transmissionsselskab I/S (CTR) skal bruge plads til
bør tage højde for ved fjernelsen, således rotterne ik- et større teknisk anlæg på Energinet.dk’s grund. Det
ke ”flytter ind til naboerne”.
tekniske anlæg omfatter underjordiske kabler, transDet er endvidere gjort gældende, at besigtigelsesma- formerstation og selve anlægget. På nuværende tidsterialet (”Forslag til Tekniske bestemmelser” side 40) punkt er forventningen, at anlægget skal etableres i
forkert lægger til grund, at ejendommen er omfattet 2019. Det blev endvidere oplyst, at der er en række
af en tinglyst hjemfaldsforpligtelse. Uagtet, at servi- tinglyste begrænsninger på arealet til beskyttelse af
tutten stadig fortsat måtte være tinglyst, har Gladsaxe de eksisterende anlæg og kabler, og disse skal også
Almennyttig Boligselskab Afdeling 741 (Ved Fortet) fremtidigt respekteres. Repræsentanterne for Radius
købt sig fri af denne forpligtigelse ved betaling til Elnet A/S foreslog en alternativ placering af arbejdsareal samt mulig adgang til arealerne langs HilleGladsaxe Kommune.
rødmotorvejen.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at støjskærmen vil
få samme højde som støjvolden har i dag, hvor den Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at selskabet vil
varierer mellem ca. 2-4 meter grundet terrænforskel- fortsætte dialogen med Radius Elnet A/S i lyset af de
len. Det blev endvidere oplyst, at vejbelysning og fremlagte oplysninger, herunder om en eventuel kovejanlæg som udgangspunkt ikke berøres, ligesom ordinering af anlægsarbejde og etablering af det nye
udgangen til Ring 3 kan opretholdes, såfremt ejer og anlæg.
beboere ønsker dette. Det blev endelig oplyst, at Ho- Lokalitet:
vedstadens Letbane I/S er i dialog med Gladsaxe
Almennyttig Boligselskab Afdeling 741 (Ved Fortet), Besigtigelse fra Hillerødmotorvejen og frem til
matr.nr. 1nr Gladsaxe, og at denne dialog fortsættes krydset Gladsaxevej/Gladsaxe Ringvej for ejenfremadrettet med henblik på en afklaring på ovenstå- domme på begge sider af Gladsaxe Ringvej. (Mødested: I krydset Gladsaxe Møllevej/Gladsaxe
ende spørgsmål og bekymringer.
Ringvej – ud for Gladsaxe Trafikplads, 2860 SøGladsaxe Kommune oplyste, at de er ved at underborg).
søge forholdene vedrørende servitutten.
Én af de fremmødte stillede spørgsmål til,
En beboer fra ejendommen matr.nr. 1nr Gladsaxe op- vidt etableringen af Gladsaxe Boulevard på stræklyste, at der allerede på nuværende tidspunkt er problemer med udkørsel fra Netto på Sydfrontvej til Bat-
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ningen mellem Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej er Kommissarius oplyste i denne forbindelse, at det er
nødvendigt for selve letbaneanlægget.
muligt at rejse krav om erstatning for vibrationsgener
indtil 1 år efter anlæggets ibrugtagning, jf. ekspropriHovedstadens Letbane I/S oplyste, at anlægsloven
ationsprocesloven §§ 20 og 21.
giver hjemmel til, at ejerne af letbaneanlægget, herunder Gladsaxe Kommune, kan foretage såkaldte til- Fremmødte fra Haveforeningen Voldly stillede
køb. Ved tilkøb forstås udgifter til anlægget, der ikke spørgsmål til, om der vil blive opsat afskærmning
er nødvendige for anlæg af selve letbanen. Da an- ved kolonihaverne på matr.nr. 14i og 14ao Gladsaxe
lægsloven giver hjemmel hertil, er det Hovedstadens samt hvornår anlægsarbejdet forventes igangsat.
Letbane I/S, der på den baggrund også foretager de
Hovedstaden Letbane I/S oplyste, at der vil blive oppågældende ekspropriationer hertil.
sat et 2 meter højt arbejdshegn i form af fast plaFlere af de fremmødte stillede spørgsmål til støjgener dehegn i anlægsperioden, således at man vil være afskærmet fra anlægsarbejdet og børn, dyr m.fl. sikkert
i anlægs- og driftsfasen.
kan færdes i de pågældende kolonihaver. Det blev
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der kan foreendvidere oplyst, at anlægsarbejdet på dette sted forkomme støjende aktiviteter i forbindelse med bl.a.
ventes at vare fra 2019 til 2020.
støttevægsarbejder, krydsombygninger og sporarbejder. Anlægsarbejderne vil som udgangspunkt foregå i Ved besigtigelse af kolonihaverne på matr.nr. 14i og
almindelig arbejdstid, hvilket vil sige i tidsrummet 14ao Gladsaxe blev det konstateret, at flere indretfra kl. 07.00 til 18.00 på hverdage og fra kl. 07.00 til ninger mv. skal nedrives i forbindelse med anlægsar14.00 på lørdage. De mest støjende aktiviteter vil bejdet, herunder en anlagt havedam.
som udgangspunkt blive udført i almindelig arbejdsÉn af kolonihaveejerne stillede spørgsmål om, hvortid. Det kan dog blive nødvendigt at udføre arbejdet
vidt drivhuset i den pågældende kolonihave kan blive
udenfor disse tidspunkter, men det vil foregå i et bestående under anlægsarbejdet.
grænset omfang. En fælles støjhåndteringsplan for de
berørte kommuner vedrørende støjende aktiviteter, Hovedstadens Letbane I/S konstaterede, at drivhuset
såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid er ud- kan blive stående, men at adgangsdøren vender mod
arbejdet og vil blive vedlagt anmeldelser og ansøg- anlægsarbejdet, hvorfor der eventuelt kan blive en
ninger om dispensation fra de kommunale bygge- og periode under anlægsarbejdet, hvor man ikke kan
komme ind i drivhuset.
anlægsforskrifter.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste endvidere, at støjen fra trafikken på Ring 3 generelt set ikke bliver
forøget i den fremtidige driftsfase efter letbanens
ibrugtagen, herunder at der på enkelte delstrækninger
vil der være mindre støj end i dag.

Én af kolonihaveejerne oplyste, at kolonihavehuset er
købt for 300.000 kr. for 2 år siden, og der blev i denne forbindelse udtrykt bekymring for, at kolonihavehuset alene ville kunne sælges med tab under og
efter anlægsarbejdet. Det blev endvidere oplyst, at
murværket i haven ønskes reetableret.

Flere af de fremmødte udtrykte endvidere bekymring
for vibrationer i forbindelse med anlægsarbejderne Hovedstadens Letbane I/S oplyste i denne forbindelse, at murværket enten kan retableres, eller der
samt i driftsfasen.
kan ydes erstatning herfor ved ekspropriationsforretHovedstadens Letbane I/S oplyste, at der forud for
ningen.
anlægsarbejdet foretages en screening af bygningerne
langs letbanestrækningen. Hvis denne screening vi- Én af kolonihaveejerne stillede spørgsmål om, hvorser, at der kan ske vibrationskritisk påvirkning af vis- vidt hendes haveskur kan bevares.
se bygninger, opsættes vibrationsmålere, så på- Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at haveskuret muvirkningen kan overvåges, og arbejdet kan bringes til ligvis kan blive stående, men at der eventuelt kan
ophør i tilfælde af overskridelse af grænseværdierne blive en periode under anlægsarbejdet, hvor man ikke
for bygningsskadelige vibrationer. Herudover blev kan komme ind i skuret, da haveskurets adgangsdør
det oplyst, at letbanesporene kan indeholde vibrati- vender ud mod arbejdspladsen, og da arbejdspladsen
onsdæmpende materiale. Eventuelle vibrationsgener i grænser op til skuret. Hovedstadens Letbane I/S vil
driftsfasen kendes endnu ikke, da det bl.a. er af- have en videre dialog herom med ejeren.
hængigt af materialevalg, jordbundsforhold mv.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste til repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 12ax og 12cd Gladsaxe, at
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bygninger ikke berøres ved indgrebet. Skellet vil Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der fremadretfremtidigt stort set ligge i bygningernes sokkel, men tet vil være en dialog om de praktiske forhold, herder bør fremadrettet være plads til hegn. Der vil være under vedrørende genplantning.
en videre dialog herom mellem parterne.
Gladsaxe Kommune oplyste, at der er interesse for
Repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 83 Gladsaxe opsætning af cykelstativer ved kirkegården, og at der
stillede spørgsmål til, hvordan kirkegården vil blive fremadrettet vil være en dialog herom med kirkegårafgrænset fra anlægsarbejderne, herunder om der vil dens repræsentanter.
blive opsat støjskærm, således kirkegården ud mod
Repræsentanten for matr.nr. 12az Gladsaxe henviste
anlægsarbejderne kan anvendes uden for mange støjtil indlæg fra advokat Rune Wold fremsendt til
gener.
kommissariatet den 2. juni 2017. Heraf fremgår det
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at anlægsprojektet bl.a., at ejeren og beboere er bekymrede for ændrinkun indeholder retablering af eksisterende støj- ger i støjbilledet og det visuelle indtryk som følge af
skærme, og anlægsloven giver ikke hjemmel til at de ændringer, der ske i forbindelse med flytetablere støjskærme på andre dele af strækningen. ning/udskiftning af den eksisterende støjskærm, da
Det blev endvidere oplyst, at der som udgangspunkt støjskærmen fremtidigt vil komme nærmere ejenvil blive opsat et 2 meter højt arbejdshegn i form af dommen og beplantning i denne forbindelse skal
fast pladehegn i anlægsperioden, men at der kan være fjernes.
en videre dialog omkring typen af arbejdshegn.
Fremmødte beboere fra matr.nr. 12az Gladsaxe stilRepræsentanterne for ejeren af matr.nr. 83 Gladsaxe lede i denne forbindelse spørgsmål om hestekastanudleverede en oversigt over de konsekvenser, som jen på ejendommen kan bevares. Der blev endvidere
repræsentanterne finder, at indgrebet vil medføre for stillet spørgsmål om, hvor meget tættere Gladsaxe
kirkegården. Under henvisning hertil blev det bl.a. Ringvej kommer på ejendommen, og om den fremtianført, at det vurderes, at en række gravsteder ud dige støjskærm kan laves højere som følge af, at
mod Gladsaxe Ringvej fremover vil være meget svæ- ejendommen kommer tættere på vejen.
re at sælge. Endvidere kommer en urneafdeling til at
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at hestekastanjen
ligge meget tæt på Gladsaxe Ringvej, hvorfor denne
ikke kan bevares. Det blev endvidere oplyst, at vejen
skal flyttes og genetableres et andet sted. Det var
kommer ca. 2 meter tættere på ejendommen. Fremadplanen, at den pågældende urneafdeling skulle ibrugrettet vil støttemuren med støjskærmen bevirke, at
tages inden for de kommende 2-3 år, når der ikke var
lyden reflekteres bedre, hvorfor det ikke er nødvenmere plads i en anden afdeling. Det blev videre andigt at gøre støjskærmen højere.
ført, at omlægning af gravsteder mv. vil bevirke, at
der bl.a. skal ændres i kirkegårdens stisystemer, og Fremmødte beboere fra matr.nr. 12az Gladsaxe oplydisse omlægninger vil være en stor udgift for kirke- ste endvidere, at de er i tvivl om, hvorvidt de ønsker,
gården, da der ligeledes skal antages rådgivning til at hækken på ejendommen retableres. Dette vil blive
drøftet i bestyrelsen, hvorefter dette vil blive oplyst
projektering heraf.
til Hovedstadens Letbane I/S.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste indledningsvist, at
indgrebet ikke kan indskrænkes. Det blev endvidere Det er ved indlæg af 2. juni 2017 vedrørende matr.nr.
oplyst, at anlægsarbejdet vil foregå over en periode 12az Gladsaxe endvidere oplyst, at letbaneprojektet
på ca. 6 måneder, hvor der vil være afskærmet ind til griber ind i ejendommens igangværende projektering
kirkegården, hvorfor Hovedstadens Letbane I/S ikke af en separering af regnvandet fra kloaksystemet.
er enig i, at der vil være et behov for omlægning af Denne projektering er standset med henblik på Hovedstaden Letbane I/S’ tilbagemelding om løsningsgravsteder mv.
muligheder. Projektet er delvist finansieret af komRepræsentanterne for ejeren af matr.nr. 83 Gladsaxe
munens muligheder for at yde tilskud i form af helt
anførte hertil, at kirkegården vil blive blotlagt, som
eller delvis tilbagebetaling af den oprindelige tilslutfølge af, at al beplantning ud mod Gladsaxe Ringvej
ningsafgift baseret på de mængder regnvand, der vil
vil blive fjernet. For at gravsteder mv. kan sælges, er
kunne afledes uden om kloakken. Tilskuddenes størdet vigtigt, at der ikke er udsigt fra vejen og ind til
relse fastsættes politisk af kommunen og ændrer sig
kirkegården. Det blev endvidere oplyst, at arealet
år for år. Det er i denne forbindelse anført, at der er
uden for det midlertidige arbejdsareal ønskes been risiko for, at boligselskabet kan miste finansiering,
plantet så hurtigt som muligt.
afhængigt af, hvornår der tilvejebringes en løsning.
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Hovedstadens Letbane I/S opfordres til at finde en
hurtig løsning, således at boligselskabet ikke bliver
påført tab i form af udgifter til omprojektering samt
mistet tilskud.

bliver etableret en udkørsel fra ejendommen til Gladsaxe Ringvej, ligesom der blev spurgt til muligheden
for at etablere en trappe med adgang til Gladsaxe
Ringvej.

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det forventes,
at anlægsarbejdet starter i andet halvår af 2018, og at
etableringen af jordankre alene bliver en realitet, såfremt det er nødvendigt, hvilket ikke er endeligt afklaret. Det blev endvidere oplyst, at Hovedstadens
Letbane I/S er i god dialog med repræsentanterne for
ejeren af matr.nr. 12az Gladsaxe, og at denne dialog
fortsættes fremadrettet med henblik på en afklaring
på ovenstående spørgsmål og bekymringer.

Gladsaxe Kommune oplyste, at dette vil bliver undersøgt med henblik på en videre dialog herom.
Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 12cm og 12be
Gladsaxe påpegede at projektets nuværende udformning vil kollidere med bygningernes lyskasser/løbegange ved kælderetagen, da projektet medfører,
at der opstår en niveauforskel mellem ejendommen
og det permanent eksproprierede areal.

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det vil blive
Repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 12an Gladundersøgt, om det er muligt at tilpasse dette i prosaxe udtrykte bekymring i forbindelse med etablering
jektet. Det blev endvidere oplyst, at behovet for etabaf jordankre, da ejendommen har en 1-niveaus kællering af en støttemur først kan afklares endeligt på et
der.
senere tidspunkt.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der vil være
Repræsentanten for lejeren (INGO) af matr.nr. 12r
god afstand mellem ejendommen og jordankrene, da
Gladsaxe oplyste, at indgrebet medfører, at den fremjordankrene forventes at ligge i et bælte på 8-12 metidige kørekurve på ejendommen bliver for snæver
ter ind på ejendommen. Da jordankre typisk etableres
til, at tankbilen kan komme rundt, hvorfor det bliver
med en hældning på 45 grader, vil jordankrene foren udfordring at få påfyldt benzin- og dieseltankene.
venteligt ligge i en dybde på 2-4 m under kælderniTankbilen kommer ca. 1-2 gange i ugen. Det blev
veau. Dette vil blive detailprojekteret på et senere
endvidere oplyst, at det er muligt at anvende en mintidspunkt.
dre tankbil, men dette vil komme til at koste omkring
Repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 12an Glad- 100.000-160.000 kr. mere om året.
saxe stillede endvidere spørgsmål til vibrationer unHovedstadens Letbane I/S oplyste, at selskabet vil
der anlægsarbejderne.
være i fortsat dialog omkring ombygning mv.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der forud for
Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 12r Gladsaxe
anlægsarbejdet foretages en screening af bygningerne
oplyste, at der er en gasmåler og nødudgange på
langs letbanestrækningen. Hvis denne screening viejendommens side ud mod Gladsaxe Ringvej, og adser, at der kan ske vibrationskritisk påvirkning af visgangen hertil skal opretholdes under og efter anse bygninger, opsættes vibrationsmålere således at
lægsarbejderne. Der blev endvidere spurgt ind til,
påvirkningen kan overvåges. Det blev endvidere ophvorvidt der vil fragå parkeringspladser.
lyst, at der vil blive tale om komfortgener for ejendommens brugere. Der vil fremadrettet være en dia- Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at nødudgang
log mellem Hovedstadens Letbane I/S og ejerens re- samt adgang til gasmåler vil blive opretholdt under
præsentanter, herunder vedrørende mulig retablering og efter anlægsarbejderne. Det blev endvidere oplyst,
at parkeringspladser opretholdes, men det er muligt,
af trappe.
at 1-2 parkeringspladser vil blive påvirket midlertiRepræsentanten for ejeren af 12ar Gladsaxe stillede
digt i en periode på et par måneder.
spørgsmål om, hvorfor det midlertidige arbejdsareal
på ejendommen er så stort, henset til de andre ejen- Gladsaxe Kommune oplyste, at der er indgået aftale
domme på strækningen. Det kan blive problematisk i med ejeren af matr.nr. 24a Gladsaxe bl.a. vedr. afståelse af jord samt infrastrukturanlæg.
forhold til adgang til ejendommens lokaler mv.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det vil blive Lokalitet:
undersøgt, og Hovedstadens Letbane I/S vil vende
Besigtigelse fra Gladsaxevej og frem til Søborg
tilbage til ejerens repræsentant herom.
Hovedgade/Buddinge Hovedgade for ejendomme
Repræsentanten for 12ar Gladsaxe stillede endvidere på begge sider af Gladsaxe Ringvej (Mødested: I
spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt, at der
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krydset Tinghøjvej/Gladsaxe Ringvej – ud for stoppestedet kan rykkes, så det ikke er så tæt på undervisningslokalerne.
ejendommen Tinghøjvej 68A, 2860 Søborg).
Repræsentanten for ejeren og beboere fra matr.nr.
10ai Buddinge stillede spørgsmål til, hvorfor det
midlertidige arbejdsareal går så tæt på ejendommens
bygninger, når arbejdsarealet går så langt fra bygningerne på den modsatte side af Gladsaxe Ringvej.

Gladsaxe Kommune oplyste, at dette vil blive undersøgt.

Ejeren af matr.nr. 14ds Buddinge stillede spørgsmål
til støjgener under anlægsarbejdet, og om der eventuelt kan blive etableret støjmur ved ejendommen. Der
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det på nuvæ- blev endvidere stillet spørgsmål til, om træet placeret
rende tidspunkt ikke er muligt endeligt at afklare, om ved skuret i haven kan bevares.
støjskærmen på ejendommen skal flyttes, men at HoHovedstadens Letbane I/S oplyste, at der i anlægspevedstadens Letbane I/S må sikre sig retten hertil, da
rioden vil opsættes et 2 meter højt arbejdshegn i form
det kan blive nødvendigt. Såfremt støjmuren skal
af fast pladehegn, der vil afskærme ejendommen fra
nedtages og retableres vil den fremtidigt få samme
anlægsarbejdet. Der opsættes ikke støjmur under elplacering som i dag. I forhold til ændring af linjeføler efter anlægsperioden, da anlægsprojektet kun inringen blev det endvidere oplyst, at projektet er tildeholder retablering af eksisterende støjskærme, og
passet med stor præcision, og hvis linjeføringen ænanlægsloven giver ikke hjemmel til at etablere støjdres ét sted på strækningen, vil dette medføre ænskærme på andre dele af strækningen Det blev endvidringer på en stor del af strækningen med yderligere
dere oplyst, at træet ved skuret kan bevares.
arealerhvervelse til følge. Det blev endvidere oplyst,
at anlægsarbejderne ved ejendommen enten vil fo- Ejeren af matr.nr. 14ds Buddinge oplyste endvidere,
regå i 2018, såfremt det skal ske i forbindelse med at ejendommen ønskes solgt, men ejendomsmægleledningsomlægninger, eller i perioden 2019-2020, ren har i denne forbindelse oplyst, at dette kan blive
besværligt som følge af anlægsprojektet, og at det
men dette er endnu ikke afklaret.
kan forventes, at der vil være en værdinedgang. På
Repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 36a Budbaggrund heraf oplyste ejeren, at det ønskes at Hodinge (McDonald’s Danmark A/S) har forud for forvedstadens Letbane I/S overtager ejendommen.
retningen fremlagt forslag til ændret udnyttelse af de
kommende parkeringsarealer, herunder inddragelse Hovedstaden Letbane I/S oplyste, at den endelige
af et større areal af restarealet fra eksisterende rund- tidsplan for anlægsarbejdet endnu ikke er fastlagt,
men det vil enten blive før eller efter perioden medio
kørsel.
2020 til medio 2021, da krydsombygningen ved SøHovedstadens Letbane I/S oplyste i denne forbinborg Hovedgade/Buddinge Hovedgade foregår i dendelse, at selskabet i samarbejde med Gladsaxe Komne periode, hvorfor anlægsarbejderne ved ejenmune vil se på det fremlagte forslag, og der vil være
dommen ikke kan foregå samtidigt hermed. Der vil
en fortsat dialog med repræsentanterne for matr.nr.
være en endelig afklaring på tidsplanen i primo 2018,
36a Buddinge.
og grundet ejerens ønske om salg, noterede HovedRepræsentanterne for ejeren af matr.nr. 103b Bud- staden Letbane I/S, at der er et særligt behov for oridinge udtrykte bekymring for støjgenerne under an- entering snarest muligt. Hovedstadens Letbane I/S
lægsarbejdet, da en del klasselokaler ligger ud til ve- oplyste endvidere, at selskabet gerne vil deltage i et
møde med ejerens ejendomsmægler med henblik på
jen og de fremtidige anlægsarbejder.
at få afklaret eventuelle spørgsmål omkring projektet.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at tidsplanen for
Hovedstadens Letbane I/S vil fortsætte en tæt dialog
anlægsarbejderne er medio 2020 til medio 2021. Det
med ejeren herom.
skal dog understreges, at den endelige tidsplan for
anlægsarbejderne fastlægges endeligt i det nye år i Lejeren af matr.nr. 14f Buddinge blev oplyst om, at
forbindelse med ekspropriationsforretningen. Det garagen skal fjernes, men at udestuen på ejendomforventes ikke, at der vil være ekstraordinære støjge- men ikke berøres. Det blev endvidere oplyst, at den
ner ved ejendommen i forbindelse med anlægsarbej- endelige tidsplan for anlægsarbejdet ikke kendes,
det.
men det vil enten blive før eller efter perioden medio
2020 til medio 2021, da krydsombygningen ved SøRepræsentanterne for ejeren af matr.nr. 103b Budborg Hovedgade/Buddinge Hovedgade foregår i dendinge stillede endvidere spørgsmål om, hvorvidt busne periode, hvorfor anlægsarbejderne ved ejendommen ikke kan foregå samtidigt hermed. Det blev
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understreget, at den endelige tidsplan for anlægsar- vej vil bevirke, at al trafik fra ejendommen mod syd
bejderne fastlægges endeligt i det nye år i forbindelse af Gladsaxe Ringvej og trafik nordfra til ejendommed ekspropriationsforretningen.
men, fremover skal ske via Tinghøjvej og Søborg
Hovedgade, hvilket vil besværliggør adgangen til
Hovedstadens Letbane I/S oplyste endvidere, at selejendommen, og Tinghøjvej vil blive belastet med
skabet er i dialog med ejeren af matr.nr. 14f Budbetydelig tung og ”halvtung” trafik. Det er hertil andinge, og at ejeren er bekendt med de forestående
ført, at krydset ved Søborg Hovedgade/Tinghøjvej er
indgreb.
uegnet til afvikling af stor og tung trafik, hvorfor
Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 7ax Buddinge krydset bør ændres, ligesom ”trafikbump” på
oplyste, at der er planer om en ændret anvendelse af Tinghøjvej bør fjernes, således trafikken fremover
ejendommen. Det blev i denne forbindelse oplyst, at kan afvikles mere glidende og til mindre ulempe for
Gladsaxe Kommune har et ønske om, at bygningerne trafikken og de omkringboende.
mod Gladsaxevej anvendes til erhverv, men repræFor så vidt angår den permanente arealafståelse er det
sentanten oplyste, at dette ikke er rentabelt for ejeren
ved besigtigelsesforretningen og ved indlæg af 16.
af matr.nr. 7ax Buddinge, da der ikke vil være plads
juni 2017 gjort gældende, at dette vil begrænse de
til at etablere parkeringsareal, hvilket er nødvendigt
indvendige arealer, hvor der på nuværende tidspunkt
såfremt der skal drive erhverv i ejendommen. Det
er vej- og parkeringsanlæg. Helheden af dette vil bliblev i denne forbindelse oplyst, at der er igangsat en
ve ødelagt ved arealafståelsen, hvilket kræver en reproces, herunder ansøgning om byggetilladelse mv.
tablering, således det interne vej- og parkeringsanlæg
Ejeren forventer, at ombygningerne kan igangsættes i
også fremover vil fremstå som en helhed. Det er i
efteråret 2017.
denne forbindelse skønnet, at det vil være nødGladsaxe Kommune bemærkede, at der er udarbejdet vendigt, at arealer op til 10 meter fra det fremtidige
og godkendt en lokalplan (lokalplan 241) for områ- skel skal omlægges.
det, der fastsætter bestemmelser for områdets brug og
I forbindelse med tab af beplantning er det endvidere
indretning i øvrigt.
gjort gældende, at denne skal retableres på en sådan
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at selskabet vil måde, at facaden mod Gladsaxe Ringvej fortsat vil
fortsætte dialogen med ejeren af matr.nr. 7ax Bud- fremstå som en præsentabel helhed.
dinge, således eventuelle ombygninger kan koordineHerudover er det anført, at indgrebet medfører, at
res med anlægsarbejdet.
den interne kørevej på ejendommen indskrænkes beRepræsentanten for ejeren af matr.nr. 8a Buddinge tydeligt, og kørevejen vil få en varierende bredde, og
(HMN Naturgas I/S) har den 20. juni 2017 fremsendt det vil ikke længere være muligt at parkere på køreen mail til kommissariatet med indlæg af 16. juni vejen. Det skal ved retableringen derfor tages højde
2017 vedrørende de på besigtigelsesforretningen an- for, at kørevejen fremstår hensigtsmæssigt således
førte synspunkter.
trafikken kan afvikles uden gener.
Det er ved besigtigelsesforretningen samt ved indlæg
af 16. juni 2017 gjort gældende, at det har en væsentlig betydning for adgangsforholdene på ejendommen, at ind- og udkørselsåbningen mod Gladsaxevej fjernes, særligt under hensyntagen til at rundkørslen ved Søborg Hovedgade/Gladsaxe Ringvej laves om til et firbenet kryds. Dette bevirker bl.a., at
adgangen til bygningen nærmest Gladsaxevej alene
kan ske via den interne kørevej fra den eneste indkørsel fra offentlig vej ved Tinghøjvej. Bygningen
nærmest Gladsaxevej er udlejet til kontorformål, og
den begrænsede adgang til denne bygning kan og vil
medføre, at ejendommen bliver mindre attraktivt for
lejere, hvilket vil medføre et tab for ejeren.

Kommissarius oplyste på besigtigelsesforretningen,
at tab af beplantning mv. vil relatere sig til det erstatningsmæssige spørgsmål ved ekspropriationsforretningen.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at lukning af indog udkørslen ved Gladsaxevej sker af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Der vil fortsat være fornøden
vejadgang til ejendommen (den primære) fra Tinghøjvej. Såfremt det permanente arealindgreb medfører nødvendige tilpasninger af de interne vej- og parkeringsarealer, er Hovedstadens Letbane indstillet på
at være i dialog herom efter anmodning fra ejeren.

Gladsaxe Kommune kunne supplerende oplyse, at
kommunen vil foretage trafiktællinger på Tinghøjvej
Det er endvidere blevet gjort gældende, at nedlægog følge udviklingen og hvis det viser sig nødvendigt
gelsen af ind- og udkørselsåbningen mod Gladsaxe-
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vil kommunen overveje eventuelle trafikale afværge- Herefter afsluttedes dagens møde.
foranstaltninger.
Helle S. Andersen
/Nanna Dahl Pedersen
Onsdag den 7. juni 2017 kl. 9.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Kildebakken 2, 2860 Søborg for at fortsætte besigtigelsen af strækningen i
Gladsaxe Kommune i anledning af anlæg af Letbane
på Ring 3.

vises til parkering på egen grund eller offentlige veje
m.m., hvor parkering er lovlig.
Der blev udtrykt bekymring for at venstresvinget,
som afbrydes ved Kildebakken, vil betyde øget trafik
på Fremtidsvej.

Deltagerne var de samme som under besigtigelsen
Gladsaxe Kommune oplyste, at kommunen vil være
den 6. juni 2017, dog mødte Dorrit Gundstrup og
opmærksom herpå, hvorfor at der i den aktuelle planSigne Hastrup Holst ikke.
lægning indgår anlæg af hævet flade på Fremtidsvej.
Protokollen førtes af fuldmægtig Stephanie ØrreDer blev spurgt til borttagelse af plantestensmur på
gaard Skou.
matr.nr. 16s Buddinge.
Følgende passerede:
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at en tilsvarende
Lokalitet:
plantestensmur vil blive retableret.
Besigtigelse fra Søborg Hovedgade/Buddinge Hovedgade og frem til Hareskovbanen (jernbanen)
for ejendomme på begge sider af Buddingevej
(Mødested: Ud for ejendommen Kildebakken 2,
2860 Søborg).

Der blev fremsat forslag om etablering af støjskærm
på strækningen, hvis anlæg af letbanen medfører en
støjforøgelse.

Hovedstadens Letbane I/S henviste til Gladsaxe
Kommune, da opsætning af støjskærme ikke er en
Repræsentanten for matr.nr. 16r Buddinge har frem- del af projektet.
sendt mail af 2. juni 2017 til kommissariatet angåGladsaxe Kommune oplyste, at der ved at blive udende de to forslag for ombygning, vedrørende den
arbejdet en ny støjhåndteringsplan for hele kommufremtidige adgang til de registrerede lejemål på ejennen, hvori indsatsen i forhold til støj prioriteres.
dommen, som ejeren har modtaget fra Hovedstadens
Letbane I/S. Ejeren har tilkendegivet, at der ønskes Repræsentanten for matr.nr. 15k Buddinge spurgte til
én adgang til begge lejemål fra den nordlige facade i det ”i marken” markerede indgreb på ejendommen
mod Buddinge Hovedgade, da det ikke fremgår af
forbindelse med ombygning.
besigtigelsesmaterialet. Repræsentanten fremsatte
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at selskabet er i
endvidere ønske om retablering af beplantningen
dialog med ejeren af matr.nr. 16r Buddinge vedrømod Buddingevej.
rende ombygning af gavl.
Hovedstadens Letbane I/S undersøger det markerede
Én af de fremmødte spurgte til fremtidige anvendelse
indgreb nærmere og orienterer ejeren herom.
af restarealet på matr.nr. 15b Buddinge.
Gladsaxe Kommune oplyste, at en indretning af restGladsaxe Kommune oplyste, at arealet forventes at
arealet er under udarbejdelse, herunder muligheden
skulle anvendes til cykelparkering samt klimatilpasfor beplantning.
ning/forsinkelsesbassin.
Repræsentanten for matr.nr. 15k Buddinge spurgte
Der blev spurgt til erstatningsparkering i forbindelse
til, om der vil være adgang til de fire eksisterende gamed nedlæggelse af parkeringspladser på matr.nr.
rager i anlægsperioden. Det blev fremført, at om15k Buddinge.
formerstationen umiddelbart synes voldsom og doHovedstadens Letbane I/S anførte, at dette ikke er en minerende, og der blev spurgt om, der vil være støjende ventilation. Der blev endvidere spurgt til mudel af letbaneprojektet.
ligheden for at flytte omformerstationen til en anden
Gladsaxe Kommune oplyste, at kommunen ikke har
placering. Endeligt blev der spurgt til muligheden for
planer om at oprette nye parkeringspladser. Der hen-
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en mindre tilpasning af arbejdsarealet i anlægsperio- 2017, at der ønskes en koordinering af ledningsomden under hensyn til ejendommens råden over flest lægningerne. Endvidere blev der fremsat anmodning
om, at Hovedstadens Letbane I/S fremsender et opmulige p-pladser.
læg til letbaneservitutten, så Banedanmark får muligHovedstadens Letbane I/S bekræftede, at der i anhed for at kommentere herpå. Det blev endelig gjort
lægsperioden vil være adgang til de fire garager. Det
gældende, at Banedanmark ikke finder, at der skal
blev endvidere forklaret, at omformerstationen ikke
eksproprieres permanent til letbanen på Banedanhar en aktiv ventilation. Der vil være mulighed for at
marks arealer. Banedanmark finder således, at der
begrønne omformerstationen, så den fremtræder
fremtidigt må blive tale om, at der udlægges offentlig
mindre dominerende. Hovedstadens Letbane I/S opvej på banearealet.
lyste, at alternative placeringer af omformerstationen
er undersøgt, og der er ikke mulighed for at ændre Repræsentanten for Radius anførte, at Radius ligeledenne. Det blev endvidere oplyst, at Hovedstadens des ønsker at deltage i en koordinering af ledningsLetbane I/S ser nærmere på muligheden for en min- omlægningerne.
dre tilpasning af arbejdsarealet under hensyn til parRepræsentanten for DSB henviste til indlæg af 1. juni
keringspladserne på ejendommen i anlægsperioden.
2017 med DSB’s (ejers) synspunkter og bemærkninHovedstadens Letbane I/S anførte herudover, at de på ger fremsendt til kommissariatet den 1. juni 2017.
besigtigelsesplanen anførte ind- og udkørselsforhold Der blev bl.a. anført, at Hovedstadens Letbane I/S er
justeres under hensyn til placering af Radius’ trans- forpligtiget til at friholde DSB fra et hvert erstatningskrav fra de to lejere i stationsbygningen som
formerstation.
følge af ændret anvendelsesmulighed og ombygning
Repræsentanterne for matr.nr. 15b Buddinge spurgte
af lejemålene.
til tidsplanen for nedrivning af bygningen.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der er en god
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at selskabet vil
dialog med DSB og de to lejere i stationsbygningen
være i tæt dialog med ejeren herom, men nedrivninvedrørende ombygning mv.
gen forventes at finde sted i sommeren 2018. Det
blev dog understreget, at den endelige tidsplan for Hovedstadens Letbane I/S oplyste endvidere, at selanlægsarbejderne fastlægges i det nye år i forbindelse skabet vil være i dialog med Kvickly og ejeren af
med ekspropriationsforretningen.
matr.nr. 15f Buddinge om cykelparkeringen.
Gladsaxe Kommune oplyste, at kommunen er i god
dialog med ejeren af matr.nr. 15b Buddinge vedrørende håndtering af forurenet jord efter fjernelse af
anlæggene på ejendommen.
Der blev modtaget indlæg fra repræsentanten for
matr.nr. 15gc Buddinge vedr. synspunkter om indgrebene på ejendommen. Der blev bl.a. fremført, at
der skal være mulighed for at anvende både egen
overkørsel til Buddingevej samt fælles overkørsel i
anlægsperioden. Der blev fremsat forslag om, at den
ene af de to flagstænger på ejendommen kan blive
stående, mens ejeren ønsker selv at forestå flytning af
den anden mod erstatning. Endeligt blev der fremført, at ejeren selv forestår flytning af henvisningsskiltet ved indkørslen til Buddingevej 306 mod erstatning.

Repræsentanten for matr.nr. 16g Buddinge oplyste, at
bygningen er til salg, og at Bygningsstyrelsen i forbindelse med et salg fremadrettet bliver lejer af de to
lejemål, der i dag er på ejendommen. De to lejere vil
fremadrettet blive fremlejere hos Bygningsstyrelsen.
Lokalitet:
Besigtigelse fra Hareskovbanen (jernbanen) og
frem til og med ejendommene Buddingevej
222/Buddingevej 207 for ejendomme på begge sider af Buddingevej. Mødested: Ud for ejendommen Vadbro 2, 2860 Søborg.
Én af de fremmødte spurgte til, hvorvidt der kommer erstatningsparkering i området.

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at parkeringspladser ikke er en del af letbaneprojektet, dette henhører
Hovedstadens Letbane I/S notede sig dette, og oply- under Gladsaxe Kommune.
ste, at muligheden for at den ene flagstang kan blive Gladsaxe Kommune oplyste, at der inddrages parkestående vil blive undersøgt.
ringsarealer på Buddingevej for at undgå yderligere
Repræsentanten for Banedanmark anførte bl.a., under arealindgreb på strækningen. Der henvises til parkehenvisning til indlæg med Banedanmarks (ejers) ring på egen grund eller på offentlige veje, hvor parsynspunkter fremsendt til kommissariatet den 7. juni kering er lovlig.

153

07.06.2017

Repræsentanten for matr.nr. 16hf Buddinge spurgte,
om der vil være adgang til kælderen i anlægsperioden. Endvidere ønskede repræsentanten oplyst, om
projektet foran ejendommen kan ændres således, at
støttevæggen sløjfes, hvorefter der kan blive mulighed for at etablere altaner til stuelejlighederne, som
erstatning for de havearealer, der mistes.

ger den naboretlige tålegrænse. Det blev endvidere
forklaret, at man som beboer i et centralt byområde
må være forberedt på at tåle betydelige gener fra
bygge- og anlægsarbejder. Spørgsmål om naboretlige
gener i såvel anlægsfasen som driftsfasen vil kunne
indbringes for ekspropriationskommissionen i henhold til ekspropriationsprocesloven §§ 20 og 21.

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det midlertidige
arbejdsareal på ejendommen matr.nr. 16hf Buddinge
justeres, således at adgang til kælder opretholdes i
anlægsperioden. Hovedstadens Letbane I/S vil drøfte
det fremsatte ønske om ændring af støttevæggen med
ejeren.

Repræsentanterne for matr.nr. 117c Buddinge gjorde
Hovedstadens Letbane I/S opmærksom på, at der bliver foretaget omlægning af spildevandsledninger
primo 2018.

Der blev spurgt til, om der stadig vil være fortov og
cykelsti ud for ejendommen matr.nr. 16hf Buddinge.
Der blev endvidere spurgt til, om det midlertidige arbejdsareal skal bruges som oplagsplads samt til varigheden af anlægsarbejdet på det midlertidige arbejdsareal.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der fortsat vil
være fortov og cykelsti. Arbejdsarealet skal alene anvendes i forbindelse med etablering af støttemur. Der
vil blive arbejdet på strækningen i 6-9 måneder, men
det forventes, at der kun skal arbejdes i et par måneder på selve ejendommen.
Repræsentanten for matr.nr. 16d Buddinge m.fl.
spurgte til, hvilken type støttemur, der etableres på
ejendommen samt om træet fjernes.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der vil blive
etableret samme type støttemur, som den eksisterende. Det vil blive undersøgt, om træet skal fjernes.
Én af de fremmødte spurgte til, hvorvidt der bliver
ydet kompensation for gener i forbindelse med anlægsarbejderne ligesom ved metrobyggeriet i København.
Kommissarius forklarede, at der i anlægsloven om
letbanen er hjemmel til at transport-, bygnings- og
boligministeren kan udstede en bekendtgørelse for de
naboer til letbanearbejderne, som udsættes for gener,
herunder fastsættelse af regler om kredsen af de berettigede, størrelsen af kompensationen mv. i lighed
med nabopakkebekendtgørelsen, som gælder for metroarbejderne. Det blev forklaret, at de anlægsarbejder på metroen, som udløser kompensation er støjende aften-og natarbejder (den udvidede arbejdstid),
der foregår over en meget længere anlægsperiode end
det vil være tilfældet ved anlæg af letbanen. I henhold til den almindelige naboret er det efter retspraksis en forudsætning for erstatning, at generne oversti-

Formanden for A/B Buddingevej matr.nr. 15cæ Buddinge udleverede til kommissionen brev af 5. oktober
2015 fra Gladsaxe Kommune, Vej- og Parkafdelingen, brev af 9. juli 2015 fra advokat Bjørn Lund
Hansen, Therkildsen Advokater, brev af 21. september 2015 fra Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen samt teknisk notat af 27. november 2015
fra COWI.
Formanden redegjorde i den forbindelse for forslag
om alternative udformninger af krydset Buddingevej/Kong Hans Allé bl.a. af hensyn til de særlige
handicapforanstaltninger, der ønskes bevaret ved
ejendommen, herunder bibeholdelse af friareal foran
ejendommens indgangsparti. Flytningen af fortovet
vil, udover mindre areal foran ejendommen, betyde
forøget støj- og indbliksgener for beboerne. Det blev
oplyst, at forslagene er udarbejdet af ingeniørfirmatiet EKJ. Det ene forslag går bl.a. ud på at flytte det
sydlige fodgængerfelt til den nordlige ende af krydset, således at det bliver muligt at beholde 4,5 m mellem bygningen på Kong Hans Allé 1A og 1B og fortovskanten. Det andet forslag går bl.a. ud på, at venstresvingsbanerne nedlægges i begge sider, og der
kalkuleres i stedet for med flere vognbaner på Buddingevej. I forhold til denne løsning vil det ligeledes
være muligt at beholde 4,5 m mellem bygningen på
Kong Hans Allé 1A og 1B og fortovskanten.
Det blev herudover anført, at COWI i deres høringssvar har lavet fejlmålinger, hvorfor der blev fremsat
anmodning om, at ekspropriationskommissionen tager stilling til forslagene.
Hovedstadens Letbane I/S anførte, at de fremlagte
forslag er behandlet i VVM-fasen, hvor Hovedstadens Letbane I/S er fremkommet med selskabets bemærkninger. Forslagenes design overholder ikke de
krav, som udformning af letbanen tilsiger, bl.a. er det
ikke muligt at fjerne alle ”sving-bevægelser”.
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Gladsaxe Kommune oplyste, at forslagene er be- Hovedstadens Letbane I/S oplyste, arbejdsarealet kun
handlet af Vej-og Parkafdelingen samt Trafik-og skal benyttes kortvarigt i forbindelse med nedrivning
Teknikudvalget.
af bygning tættest på Buddingevej.
Kommissarius oplyste, at da forslagene er behandlet Der blev spurgt til etablering af jordankre samt ledved VVM og i forbindelse med anlægsloven, er det ningsomlægning på den pågældende strækning.
begrænset, hvad kommissionen kan beslutte på nuHovedstadens Letbane I/S oplyste, at der ikke etableværende tidspunkt i relation til de fremlagte forslag.
res jordankre på strækningen. Radius omlægger
Ejerne af matr.nr. 16cd Buddinge anførte, at de ikke eventuelt ledninger ved transformerstationerne.
ønsker, at lyskassen ved kældervinduer fjernes, da
En af de fremmødte spurgte til det midlertidige arhuset ikke kan sælges med en kælder uden vindue.
bejdsareal ved Motorring 3, og hvorfor det er nødDer blev spurgt til om indkørslen berøres.
vendigt med så stort et areal.
Gladsaxe Kommune meddelte, at kommunen kan
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det midlertidige
godkende, at fortovet bliver gjort lidt smallere ud for
arbejdsareal skal brugs som arbejdsplads, herunder
ejendommen af hensyn til bevarelse af lyskassen.
oplagsplads i forbindelse med anlægsarbejdet ved
Hovedstadens Letbane I/S kunne herefter bekræfte, Motorring 3.
at lyskassen kan bevares, men der vil fortsat være
Ejeren af matr.nr. 16nc Buddinge spurgte, om der vil
indgreb ved indkørslen.
blive opsat hegn ud mod Buddingevej samt i sideskel
Ejeren af matr.nr. 16cc Buddinge ønskede oplyst, om mod naboejendommen under anlægsarbejdet, således
der var mulighed for at bevare bygning grænsende til at ejerens hund ikke kan løbe ud. Endvidere blev der
vejen (hovedbygningen) helt eller alternativt delvist. spurgt til varigheden af anlægsarbejdet på det det
Endvidere forespurgte ejeren til muligheden for at midlertidige arbejdsareal.
indskrænke det midlertidige arbejdsareal, således at
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der vil blive
der bliver adgang til de to bagvedliggende lejemål.
opsat pladehegn både mod vejen og mod naboejenEjeren anførte, at hvis der ikke er mulighed herfor,
dommen. Ejendommen vil være påvirket af anlægsvil ejeren anmode om totalekspropriation, da det ikke
arbejdet i en periode på ca. 6-8 måneder, men den
vil være rentabelt for ejeren at drive ejendommen viendelig tidsplan fastlægges først i forbindelse med
dere. En af lejerne har allerede opsagt lejemålet.
ekspropriationsforretningen.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at bygningen
Ejeren af matr.nr. 16nd Buddinge spurgte, om det er
grænsende til vejen (hovedbygningen) ikke kan bevamuligt at skåne skuret på ejendommen.
res. Det blev umiddelbart vurderet, at bygningen heller ikke kan ombygges, således at den kan bevares Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det midlertidige
delvist, men Hovedstadens Letbane I/S vil vurdere arbejdsareal bliver reduceret, så skuret kan forblive
dette nærmere og orientere ejeren herom. Det blev på ejendommen.
oplyst, at arbejdsarealet skal bruges i forbindelse med Ejeren af matr.nr. 16ne spurgte til tidsplanen for lednedrivningen af den foranstående bygning, hvilket ningsomlægninger på strækningen samt hvor meget
forventes at vare 2-3 måneder. Der vil blive sikret beplantning, der fjernes.
adgang til de bagvedliggende lejemål i anlægsperioden. Hovedstadens Letbane I/S vil gå i dialog med Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at tidsplanen for
ledningsomlægninger først fastlægges endeligt i forejeren herom.
bindelse med ekspropriationsforretningen. Det blev
Lokalitet:
endvidere oplyst, at den yderste del af beplantningen
Besigtigelse fra ejendommen Buddingevej 203- på ejendommen fjernes.
Buddingevej 218 og frem til Motorring 3 for ejen- Ejerne af matr.nr. 16kr Buddinge, 16ks Buddinge og
domme på begge sider af Buddingevej (Mødested: 16kq Buddinge udleverede et fælles indlæg af 6. juni
Ud for ejendommen Buddingevej 165A, 2860 Sø- 2017 samt bilag til kommissionen. Ejerne oplyser
borg.)
bl.a., at de i 1999 for egne midler etablerede et støjDer blev spurgt til varigheden af anlægsarbejdet på hegn, som værn mod trafikstøjen fra Buddingevej,
som er beplantet med efeu. Det blev fremhævet, at
matr.nr. 16p Buddinge.
efeuen, som fjernes i forbindelse med flytningen af
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støjskærmen, har en luftrensende effekt. Ejerne ser
det ikke som muligt, at den nuværende støjskærm
kan genbruges. Ejerne fremsatte ønske om, at der
etableres en ny støjskærm, som beplantes med efeu,
hvilket ejerne har fremlagt et indhentet tilbud på fra
AL Akustik A/S. Der er endvidere fremlagt opgørelse for prisen på nye træer til indvendig beplantning, retablering af udendørs beplantning samt flytning af postkasse. Endeligt blev der udtrykt bekymring for støjgener i anlægsperioden. Ejerne fremsatte
ønske om, at der i anlægsperioden etableres en midlertidig støjskærm, da ejerne frygter, at anlægsperioden vil blive længere end de oplyste 6-8 måneder.
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Lokalitet:
Besigtigelse fra Motorring 3 og frem til kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk Kommune for
ejendomme på begge sider af Buddingevej (Mødested: Ud for ejendommen Gammelmosevej 105,
2800 Kgs. Lyngby).
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at de permanente
indgreb på matr.nr. 11h Buddinge og matr.nr. 8ay
Buddinge frafaldes.

Én af de fremmødte fremsatte forslag om at rette vejen ud ved Gammelmosevej, hvor vejen slår et knæk,
således at indgrebet på matr.nr. 12lx Buddinge mindHovedstadens Letbane I/S oplyste, at det alene er skes.
støjskærmen, som vil blive retableret. Erstatning for Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at projektet er tilbeplantning mv. behandles i forbindelse med ekspro- passet med stor præcision, og hvis linjeføringen ænpriationsforretningen. Der vil blive opsat pladehegn i dres ét sted på strækningen, vil dette medføre ænforbindelse med anlægsarbejdet ud for ejendommene. dringer på en stor del af strækningen med yderligere
Den endelige tidsplan for anlægsarbejderne fastlæg- arealerhvervelse til følge.
ges endeligt i det nye år i forbindelse med ekspropriDer blev udtrykt bekymring for den tunge arbejdsationsforretningen.
kørsel på arbejdsarealet på matr.nr. 12lu Buddinge på
Repræsentanten for matr.nr. 16dl Buddinge frem- grund af de etablerede faskiner. Endvidere blev der
førte, at der er flere ledninger ud for ejendommen, fremsat ønske om, at træerne mod Motorring 3 bevasom Hovedstadens Letbane I/S skal være opmærk- res.
somme på under anlægsarbejdet.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at arbejdsarealet
Repræsentanten for matr.nr. 15bf Buddinge stillede skal benyttes i forbindelse med broarbejdet, hvorfor
spørgsmål til indgreb på ejendommen, herunder om der primært bliver tale om, at arbejdsarealet anvendes
postkasser, plankeværk og belysning fjernes.
til materialeoplag. Hovedstadens Letbane I/S noteHovedstadens Letbane I/S oplyste postkasserne ikke rede sig ønsket vedrørende beplantningen.
berøres. Plankeværket fjernes, hvis der skal ske ter- Repræsentanten for matr.nr 18cr Buddinge spurgte til
rænregulering. Det forventes, at belysningen kan be- benyttelsen af arbejdsarealet samt om ind- og udkørvares.
selsforhold hertil. Der blev endvidere fremsat ønske
Ejeren af matr.nr. 15ev Buddinge spurgte til, om om, at arbejdsarealet indskrænkes i det omfang, det
hækken på ejendommen fjernes, og om der vil være er muligt, da det er et problem for ejendommens beboere, at der midlertidigt eksproprieres parkeringsadgang til ejendommen i anlægsperioden.
pladser samt at adgangen til affaldsrum besværliggøHovedstadens Letbane I/S oplyste, at hækken fjernes.
res.
Der vil blive lagt køreplader ud, så der vil være adHovedstadens Letbane I/S oplyste, at arbejdsarealet
gang til ejendommen i anlægsperioden.
skal bruges til materialeoplag. Placeringen af adEjerne af matr.nr. 15t Buddinge spurgte om hækken
gangsvejen hertil er endnu ikke fastlagt, men denne
på ejendommen fjernes. Ejeren oplyste, at de ønsker
etableres formentlig i den østlige side af arbejdsareat sælge ejendommen, men dette kan blive besværalet. Det blev endvidere oplyst, at det ikke på nuvæliggjort som følge af anlægsprojektet, og derfor fremrende tidspunkt er muligt at indskrænke arbejdsareasatte ejerne forslag om, at Gladsaxe Kommune køber
let.
ejendommen, og omdanner ejendommen til et klubDer blev spurgt til brug af det midlertidige arbejdshus.
areal på matr.nr. 11bæ Buddinge, herunder om adHovedstadens Letbane I/S oplyste, at hækken fjernes.
gang til matr.nr. 11x Buddinge.
Repræsentanten for Gladsaxe Kommune noterede sig
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at arbejdsarealet
ejernes forslag.
skal bruges i forbindelse med tilpasning af overkør-
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sel. Der vil blive lagt køreplader ud, så der vil være Gladsaxe Kommune oplyste, at projektet vil blive
adgang til ejendommen.
indskrænket, så der undgås indgreb i muren på
matr.nr. 10ag Buddinge, og kommunen vil også unEjerne af matr.nr. 11i Buddinge spurgte om hækken
dersøge muligheden for, at ændre dimensionen på
på ejendommen kan besvares.
fortov ved matr.nr. 10e Buddinge. Ud for matr.nr.
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at hækken vil sø- 10e Buddinge er hækken dog bredere end muren på
ges bevaret. Det endelige indgreb afhænger af, hvor- naboejendommen, matr.nr. 10ag Buddinge, som er
vidt der skal ske terrænregulering. Dette bliver fast- den ydre kant.
lagt i udgangen af 2018, hvor den endelige entreEjeren af matr.nr. 10e Buddinge har efterfølgende
prenørplan kendes.
fremsendt mail af 18. juni 2017 til kommissariatet,
Ejerne af matr.nr. 11at Buddinge fremsatte ønske om, hvori ejeren gør gældende, at efter hækken er klippet,
at hegnet bevares.
hvilket der er vedlagt billeder af, flugter hegnet og
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at hegnet vil sø- havelågen med muren på matr.nr. 10ag Buddinge.
ges bevaret. Det endelige indgreb afhænger af, hvorvidt der skal ske terrænregulering. Dette bliver fastlagt ved udgangen af 2018, hvor den endelige entreprenørplan kendes.

Gladsaxe Kommune har efter besigtigelsen oplyst, at
der ikke er mulighed for at dispensere ved matr.nr.
10e Buddinge, hvorfor hegn og hæk skal flyttes ind
bag kommende skel, så der opnås de ønskede mål på
Ejeren af matr.nr. 11au Buddinge spurgte, om det er cykelsti og fortov samt sikring af fremtidig drift.
muligt at opsætte et nyt skur op ad hegnet.
Ejeren af matr.nr. 8x Buddinge oplyste, at han ønsker
Hovedstadens Letbane I/S anførte, at skuret skal pla- at overtage restareal fra matr.nr. 8bh Buddinge. Der
blev endvidere spurgt til de fremtidige ind- og udkørceres 15-20 cm fra hegn og ikke fæstnes til hegnet.
selsforhold på ejendommen.
Ejerne af matr.nr. 11av Buddinge spurgte, om skuret
Hovedstadens Letbane I/S noterede sig ønsket.
kan bevares.
Hovedstadens Letbane I/S tilkendegav, at mulighe- Gladsaxe Kommune oplyste, at nuværende ind- og
den herfor vil blive undersøgt. Det endelige indgreb udkørsel fra Buddingevej kan opretholdes på ejenafhænger af, hvorvidt der skal ske terrænregulering. dommen.
Dette bliver fastlagt i udgangen af 2018, hvor den Kommissionens vurderinger og beslutning
endelige entreprenørplan kendes.
Kommissionen har noteret sig de tilsagn, som HoEjerne af matr.nr. 11ax Buddinge spurgte om vedstadens Letbane I/S har givet under besigtigelsen
skur/overdækning og træ kan bevares.
om at foretage eller undersøge muligheden for at
Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det vil blive gennemføre mindre justeringer i projektet foranlediundersøgt om skur/overdækning kan bevares. Det get af de fremkomne bemærkninger og forslag.
endelige indgreb afhænger af, hvorvidt der skal ske Kommissionen lægger stor vægt på, at indgrebene på
terrænregulering. Dette bliver fastlagt i udgangen af de private ejendomme bliver begrænset mest muligt.
2018, hvor den endelige entreprenørplan kendes.
Kommissionen har endvidere noteret sig, at der for
Træet forventes ikke berørt.
en stor del af strækningen allerede er en dialog melEjerne af matr.nr. 10ag Buddinge spurgte, om muren lem Hovedstadens Letbane I/S og de berørte lodsud mod vejen skal nedrives. Det vil være et stort ind- ejere omkring forholdende på ejendommene. Komgreb på ejendommen, idet muren er bygget sammen missionen skal opfordre til, at dialogen fortsættes.
med bl.a. husets swimmingpool.
Kommissionen skal endvidere bemærke, at en række
Gladsaxe Kommune oplyste, at der kan dispenseres af de på besigtigelsesforretningen fremsatte ønsker
ud for ejendommen, således at fortov indskrænkes, vedrører forhold, der er henlagt til Gladsaxe Komda der er tale om et fast ”bygningsværk” på det kon- mune som vej- og miljømyndighed, og kommissiokrete sted.
nen har noteret sig, at Gladsaxe Kommune har fokus
Ejeren af matr.nr. 10e Buddinge fremsatte ønske om, på de spørgsmål, der blev rejst på besigtigelsesforretningen, herunder ind- og udkørselsforhold samt traat hækken bevares.
fik- og miljømæssige forhold.
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Kommissionen finder ikke, at linjeføringen kan ændres ved Gammelmosevej eller ved krydset Buddingevej/Kong Hans Allé grundet de rammer for projektet som anlægsloven fastlægger, herunder linjeføringen for letbanen.
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5.2 Ejendomme, der alene pålægges Letbaneservitut
5.3 Offentlige vejarealer

Bliver en ejendom omfattet af indgreb, der ikke direkte fremgår af besigtigelsesplanerne, er dette angiKommissionen finder på baggrund af det oplyste ikvet med ”særligt indgreb” samt vist med en orange
ke grundlag for totalekspropriation af ejendommen
trekant på besigtigelsesplanerne.
matr.nr. 14ds Buddinge beliggende Græsmarken 33,
Ejerkredsens ejendomme, medtaget på besigtigelses2860 Søborg.
planerne for at vise fuldstændigheden af projektet,
For så vidt angår de eventuelle gener som f.eks. støj,
afgiver areal både permanent og midlertidigt til prodominans og nærhed, som letbanens anlæg kan medjektet, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 § 1, stk. 4,
føre, skal det bemærkes, at der efter bestemmelserne
men er ikke medtaget i nedenstående beskrivelse.
i ekspropriationsproceslovens §§ 20 og 21 er mulighed for at rejse krav om erstatning inden for en frist Ejendomme
på 1 år efter anlæggets ibrugtagning. Kravet kan rej- St. 16.875 - 16.891 h.s.
ses af såvel ejere af ejendomme, hvorfra der eksproprieres areal til anlægget, som ejere af ejendomme i Matr.nr. 15ø Gladsaxe, Kagsåvej 6
nærhed til letbanen, der ikke er omfattet af ekspro- Arealer
priationen. Det er efter retspraksis en forudsætning
for at få erstatning, at generne fra anlægget overstiger Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
den såkaldte naboretlige tålegrænse. Sagen behandles St. 17.191 - 17.234 v.s.
af ekspropriationskommissionen - og med klagemuMatr.nr. 15t Gladsaxe, Præstebrovej 25
lighed til taksationskommissionen.
Med ovenstående bemærkninger godkender ekspro- Arealer
priationskommissionen det forelagte projekt.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Under forudsætning af, at der i forbindelse med den Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
videre projektering af anlægget indhentes de i henhold til lovgivningen nødvendige tilladelser og di- Øvrige forhold
spensationer for anlæggets gennemførelse, fastsatte Der etableres støttemur på ejendommen.
kommissionen følgende særlige bestemmelser:
Der er den 26.4.1954 tinglyst servitut om, at GladSærlige bestemmelser
saxe Kommune kan generhverve ejendommen i 2040
Hovedstadens Letbanes stationering begynder i st. 0 og evt. senere med en varsling på 5 år.
ved Ishøj i retning mod Lundtofte.
St. 17.203 - 17.238 v.s.
Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses- Matr.nr. 15s Gladsaxe, Præstebrovej 23
planerne og er anvendt i de særlige bestemmelser.
Arealer
Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
stationeringsside:
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
h.s. = højre side
v.s. = venstre side

Øvrige forhold

b.s. = begge sider

Der etableres støttemur på ejendommen.

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til ind- Der er den 26.4.1954 tinglyst servitut om, at Gladgrebenes samlede udstrækning på planerne for ejen- saxe Kommune kan generhverve ejendommen i 2040
og evt. senere med en varsling på 5 år.
dommen.
St. 17.229 - 17.279 v.s.
Ejendommene er anført i følgende rækkefølge:
5.1 Ejendomme

Matr.nr. 15p Gladsaxe, Præstebrovej 17
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Arealer

Matr.nr. 1nr Gladsaxe, Bag Fortet 6-90

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Øvrige forhold

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der etableres støttemur på ejendommen.

Øvrige forhold

Der er den 26.4.1954 tinglyst servitut om, at Glad- Der etableres støjskærm på ejendommen.
saxe Kommune kan generhverve ejendommen i 2040
Eksisterende passage opretholdes (ca. st. 17.700).
og evt. senere med en varsling på 5 år.
Der er den 9.8.1948 tinglyst servitut om, at Gladsaxe
St. 17.262 - 17.302 v.s.
Kommune kan generhverve ejendommen i 2040 og
evt. senere med en varsling på 5 år.
Matr.nr. 15o Gladsaxe, Præstebrovej 15

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der er den 4.10.1993 tinglyst servitut om, at såfremt
jordvolden kræves flyttet eller fjernet af hensyn til
færdslens tarv, er det den til enhver tid værende ejer
af ejendommen, der skal forestå udgifterne hertil.

Øvrige forhold

St. 17.706 - 17.765 h.s.

Der etableres støttemur på ejendommen.

Matr.nr. 7ac Mørkhøj, Transformervej 7

St. 17.299 - 17.341 v.s.

Arealer

Matr.nr. 15m Gladsaxe, Præstebrovej 11

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

St. 17.719 - 17.802 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 7fm Mørkhøj, Transformervej 7A

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der er den 26.4.1954 tinglyst servitut om, at Glad- St. 17.878 - 18.495 v.s.
saxe Kommune kan generhverve ejendommen i 2040
Matr.nr. 83 Gladsaxe, Gladsaxe Møllevej 37
og evt. senere med en varsling på 5 år.
Arealer
St. 17.336 - 17.373 v.s.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Matr.nr. 15k Gladsaxe, Præstebrovej 7
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Arealer
Øvrige forhold
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Bygning på ejendommen nedrives.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
”Særligt indgreb”: Kirkegårdsmur nedtages og reØvrige forhold
tableres.
Der er den 26.4.1954 tinglyst servitut om, at GladSt. 18.514 - 18.636 v.s.
saxe Kommune kan generhverve ejendommen i 2040
og evt. senere med en varsling på 5 år.
Matr.nr. 12az Gladsaxe, Gladsaxe Møllevej 36-58
St. 17.502 - 17.566 v.s.

Arealer

Matr.nr. 1ns Gladsaxe, Sydfrontvej 2

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Øvrige forhold

St. 17.502 - 17.744 h.s.

Der etableres støttemur på ejendommen.

159

Eksisterende støjskærm nedtages og retableres.
Der etableres jordankre på ejendommen.
”Særligt indgreb”: Eksisterende trappe ombygges.
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Der er den 9.6.1995 tinglyst servitut om dispensation
til skilte indenfor byggelinjearealet uden udgift for
vejbestyrelsen.

Matr.nr. 12ax Gladsaxe, Columbusvej 1

Der er den 26.6.1997 tinglyst servitut om dispensation til opførelse af solafskærmning indenfor byggelinjearealet uden udgift for vejbestyrelsen.

Arealer

St. 18.677 - 18.734 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 12ce Gladsaxe, Columbusvej 5

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 18.521 - 18.621 h.s.

Der er den 18.9.1978 tinglyst servitut om opførelse af Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
CO 2 -tank indenfor byggelinjearealet uden udgift for St. 18.765 - 18.967 v.s.
vejbestyrelsen ved vejudvidelse.
Matr.nr. 12ar Gladsaxe, Tobaksvejen 15-19
St. 18.612 - 18.857 h.s.
Arealer
Matr.nr. 12bi Gladsaxe, Columbusvej 6
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Øvrige forhold
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der etableres støttemur på ejendommen.
Øvrige forhold
Der etableres jordankre på ejendommen.
Der er den 10.11.1975 tinglyst servitut om at Glad”Særligt indgreb”: Ny trappe etableres.
saxe Kommune kan tilbagekøbe ejendommen for et
beløb svarende til den for tilbagekøbstidspunktet St. 18.835 - 18.920 h.s.
gældende ejendomsvurdering.
Matr.nr. 12ck Gladsaxe, Rosenkæret 25-29
Der er den 21.5.1979 tinglyst servitut om tilbageArealer
købsret for Gladsaxe Kommune.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
St. 18.617 - 18.677 h.s.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Matr.nr. 12cd Gladsaxe, Columbusvej 3
Øvrige forhold
Arealer
Der er den 15.8.1964 tinglyst servitut om et afDer eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
skærmningsbælte langs Ring 3. Servitutten aflyses.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 18.888 - 18.962 h.s.
St. 18.633 - 18.784 v.s.
Matr.nre. 12cm og 12be Gladsaxe, Rosenkæret 31
Matr.nr. 12an Gladsaxe, Tobaksvejen 21
Arealer
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 18.949 - 19.287 v.s.
Øvrige forhold
Matr.nr. 24a Gladsaxe, Tobaksvejen 4, 5-13
Der etableres støttemur på ejendommen.
Arealer
Der etableres jordankre på ejendommen.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
”Særligt indgreb”: Eksisterende trappe ombygges.
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Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der er den 18.12.1986 tinglyst servitut om 2,5 meter Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
bred skolesti løbende på ejendommen langs Ring 3.
St. 19.269 - 19.363 v.s.
Servitutten aflyses.
Matr.nr. 90 Gladsaxe, Tobaksvejen 2A
Der er den 20.11.2013 tinglyst servitut om, at grundejer skal bidrage til udgifterne til de nødvendige om- Arealer
bygninger og udvidelser af vejkryds.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
St. 18.956 - 19.019 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Matr.nre. 12co, 12bf og 12ag Gladsaxe, Rosenkæret St. 19.275 - 19.533 h.s.
33
Matr.nr. 8a Buddinge, Gladsaxe Ringvej 11
Arealer
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 19.016 - 19.055 h.s.
Øvrige forhold
Matr.nr. 12bz Gladsaxe, Rosenkæret 35
Der er den 4.1.1984 tinglyst servitut om tilladelse til
Arealer
at opføre adgangsvej til Ring 3 uden udgift for vejbestyrelsen.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 19.348 - 19.388 v.s.

St. 19.055 - 19.140 h.s.

Matr.nr. 14e Buddinge, Græsmarken 36

Matr.nr. 12af Gladsaxe, Rosenkæret 39

Arealer

Arealer

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 19.364 - 19.407 v.s.

St. 19.116 - 19.172 h.s.

Matr.nr. 14f Buddinge, Græsmarken 34

Matr.nr. 12ab Gladsaxe, Rosenkæret 41

Arealer

Arealer

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Øvrige forhold

St. 19.147 - 19.262 h.s.

Garagebygning på ejendommen nedrives.

Matr.nr. 12r Gladsaxe, Gladsaxevej 367-373

St. 19.397 - 19.449 v.s.

Arealer

Matr.nr. 14ds Buddinge, Græsmarken 33

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 19.248 - 19.360 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 7ax Buddinge, Gladsaxevej 386-400

Øvrige forhold
Skur på ejendommen nedrives.
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Der etableres støttemur på ejendommen.

Matr.nr. 36a Buddinge, Tinghøjparken 47

St. 19.441 - 19.675 h.s.

Arealer

07.06.2017

Matr.nr. 103a Buddinge, Buddinge Hovedgade 85- Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
89
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Arealer
Øvrige forhold
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der etableres støttemur på ejendommen.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Eksisterende parkeringsforhold ændres.
Øvrige forhold
Der er den 22.9.1994 tinglyst servitut om tilladelse til
Eksisterende kampestensmur nedtages og retableres. asfaltbelægning, p-pladser mv. indenfor byggelinjearealet på fjernelsesvilkår.
St. 19.527 - 19.615 h.s.
St. 19.707 - 19.931 v.s.
Matr.nr. 10ai Buddinge, Tinghøjvej 64A-68E
Matr.nr. 15k Buddinge, Buddingevej 318
Arealer
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Øvrige forhold
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Støjskærm nedtages og retableres.
Øvrige forhold
St. 19.571 - 19.744 h.s.
Bilplejeoverdækning på ejendommen nedrives.
Matr.nr. 10ak Buddinge, Tinghøjparken 11 m.fl.
”Særligt indgreb”: Renovationcontainere skal flyttes.
Arealer
Parkeringspladser nedlægges midlertidigt.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
St. 19.796 - 19.910 v.s.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Matr.nr. 15b Buddinge, Buddingevej 356
Øvrige forhold
Arealer
Der etableres støttemur på ejendommen.
Ejendommen totaleksproprieres.
Støjskærm nedtages og retableres.
Øvrige forhold
St. 19.621 - 19.772 v.s.
Bygninger på ejendommen nedrives.
Matr.nr. 103b Buddinge, Buddinge Hovedgade 81
Transformerstation nedtages og ny placeres på ejenArealer
dommen.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Adgangsforhold
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der etableres adgangsvej til omformerstation fra
Øvrige forhold
Buddingevej.
Eksisterende kampestensmur nedtages og retableres.

St. 19.931 - 19.974 v.s.

”Særligt indgreb”: Ny trappe etableres.

Matr.nr. 15g Buddinge, Buddingevej 312

Der er den 7.2.2013 tinglyst servitut om, at såfremt Arealer
ejendommen, inden for en periode af 10 år fra TL daDer eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
to, helt eller delvist sælges, er køberen pligtig til at
betale undervisningsministeriet halvdelen af netto- Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
provenuet ved videresalg.
Øvrige forhold
St. 19.697 - 19.765 h.s.
Der etableres støttemur på ejendommen.
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”Særligt indgreb”: Der etableres ny trappe.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 19.939 - 20.020 h.s.

Øvrige forhold

Matr.nr. 78a Buddinge, Buddingevej 293

Der etableres støttemur på ejendommen.

Arealer

Transformerstation nedtages og ny etableres på ejendommen.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 19.967 - 20.054 v.s.
Matr.nr. 15gc Buddinge, Buddingevej 306
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 19.989 - 20.058 v.s.
Matr.nr. 15fø Buddinge, Buddingevej 308
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.017 - 20.045 h.s.
Matr.nr. 16r Buddinge, Kildebakken 2-6
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold

St. 20.080 - 20.125 v.s.
Matr.nr. 16t Buddinge, Kildebakken 3
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Der etableres støttemur på ejendommen.
”Særligt indgreb”: Ny trappe etableres.
St. 20.123 - 20.148 h.s.
Matr.nr. 16v Buddinge, Buddingevej 281
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.158 - 20.287
Matr.nr. 16g Buddinge, Fremtidsvej 1
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Øvrige forhold
”Særligt indgreb”: Trappe fjernes, og der etableres
rampe til erhvervslejemålene langs facaderne.
”Særligt indgreb”: Ny trappe etableres.
St. 20.055 - 20.080 h.s.

St. 20.201 - 20.264 v.s.

Matr.nr. 16s Buddinge, Buddingevej 289

Matr.nr. 15f Buddinge, Buddingevej 272-278

Arealer

Arealer

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Øvrige forhold

St. 20.267 - 20.365 v.s.

Der etableres støttemur på ejendommen.

Matr.nre. 112f og 112e Buddinge, Buddingevej 270B

”Særligt indgreb”: Ny trappe etableres.

Arealer

St. 20.019 - 20.193 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 15l Buddinge, Klausdalsbrovej 1-47

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
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Øvrige forhold
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Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

2 lejemål ombygges af DSB som følge af nedrivnin- Øvrige forhold
ger.
Der etableres støttemur på ejendommen.
1 cykelskur fjernes.
St. 20.408 - 20.414 h.s.
St. 20.284 - 20.319 v.s.
Matr.nr. 117c Buddinge, Vadgårdsvej 19
Matr.nr. 112a Buddinge, Buddingevej 270
Arealer
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der udlægges areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Servitutter
Der etableres støttemur på ejendommen.
Ejendommen pålægges Letbaneservitut.
St. 20.403 - 20.420 v.s.
Øvrige forhold
Matr.nr. 15fv Buddinge, Vadgårdsvej 1-7
Der etableres nye træer på ejendommen.
Arealer
St. 20.292 - 20.326 v.s.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Matr.nr. 112g Buddinge, Buddingevej 270A
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Arealer
St. 20.454 - 20.498 v.s.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Matr.nr. 15ct Buddinge, Vadgårdsvej 2
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Arealer
Øvrige forhold
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
”Særligt indgreb”: Bygning ombygges af DSB som
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
følge af nedrivning.
St. 20.475 - 20.523 h.s.
”Særligt indgreb”: Etablering af fodgængertunnel.
Matr.nr. 16hf Buddinge, Vadbro 2-4
Der ophænges kørestrøm under banebroen.
Arealer
St. 20.310 - 20.479 h.s.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Matr.nre. 16d, 16km, 16np, 16nr og 16nt Buddinge,
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Vadbro 8-88
Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der etableres støttemur på ejendommen.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Trappe til kælder opretholdes.

Øvrige forhold

”Særligt indgreb”: Haver fjernes.

Der etableres støttemur på ejendommen.

St. 20.455 - 20.550 v.s.

”Særligt indgreb”: Der etableres ny trappe.

Matr.nr. 15cs Buddinge, Buddingevej 246-252

St. 20.365 - 20.421 v.s.

Arealer

Matr.nre. 15ga, 15gq og 15ht Buddinge, Buddingevej Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
260A-O
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Arealer
St. 20.528 - 20.575 h.s.
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 16fr Buddinge, Buddingevej 227-233
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Arealer

Arealer

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 20.541 - 20.605 v.s.

Øvrige forhold

Matr.nr. 15cy Buddinge, Buddingevej 244A-C

Der etableres støttemur på ejendommen.

Arealer

Parkeringsplads nedlægges.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 20.619 - 20.665 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 16ca Buddinge, Buddingevej 215

St. 20.549 - 20.580 v.s.

Arealer

Matr.nr. 15db Buddinge, Buddingevej 242

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 20.640 - 20.661 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 15fq Buddinge, Kong Hans Allé 3

St. 20.571 - 20.595 v.s.

Arealer

Matr.nr. 15ff Buddinge, Buddingevej 240

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 20.680 - 20.740 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 16cb Buddinge, Snogegårdsvej 138-142 og
Buddingevej 213

Øvrige forhold
Ejerlejlighed nr. 1 ombygges pga. delvis nedrivning.
St. 20.559 - 20.623 h.s.
Matr.nr. 16a Buddinge, Buddingevej 221-225
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.588 - 20.617 v.s.
Matr.nr. 15dc Buddinge, Buddingevej 234-236
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Bygning på ejendommen nedrives.
St. 20.613 - 20.803 v.s. og st. 20.415 - 20.423 v.s.

Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Udstillingsareal foran butikslejemål fjernes.
St. 20.700 - 20.720 h.s.
Matr.nr. 16cc Buddinge, Buddingevej 211A-E
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Bygning på ejendommen nedrives.
St. 20.720 - 20.741 h.s.
Matr.nr. 16cd Buddinge, Buddingevej 207

Arealer
Matr.nre. 15cæ og 15s Buddinge, Buddingevej 228232 / Kong Hans Alle 1A-C og Buddingevej 212-214 Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
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St. 20.738 - 20.775 h.s.

Øvrige forhold

Matr.nr. 16di Buddinge, Buddingevej 203

Støjskærm flyttes.

Arealer

St. 20.887 - 20.907 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 15bd Buddinge, Esberns Allé 1

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

St. 20.761 - 20.772 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 15ev Buddinge, Buddingevej 218

Øvrige forhold

Arealer

Der er den 11.7.1917 tinglyst servitut om, at der skal
betales rekognition ved ejerskifte.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.772 - 20.882 v.s.
Matr.nr. 15t Buddinge, Buddingevej 216
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.732 - 20.871 h.s.
Matr.nr. 16dl Buddinge, Buddingevej 195
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.803 - 20.846 v.s.

St. 20.895 - 20.935 h.s.
Matr.nr. 16kr Buddinge, Buddingevej 187
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Støjskærm flyttes.
St. 20.917 - 20.938 v.s.
Matr.nr. 15bc Buddinge, Esberns Alle 2-4
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
St. 20.916 - 20.940 h.s.

Matr.nr. 16kq Buddinge, Buddingevej 185
Matr.nre. 15fk, 15q og 15r Buddinge, Buddingevej
206-210
Arealer
Arealer

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Øvrige forhold

St. 20.844 - 20.887 v.s.

Støjskærm flyttes.

Matr.nr. 15bf Buddinge, Buddingevej 200-204

St. 20.938 - 20.980 v.s.

Arealer

Matr.nr. 15ba Buddinge, Buddingevej 190

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 20.871 - 20.895 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 16ks Buddinge, Buddingevej 189

St. 20.861 - 21.019 h.s.

Arealer

Matr.nr. 16c Buddinge, Buddingevej 175

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
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Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

St. 20.949 - 20.973 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 16ne Buddinge, Buddingevej 173

St. 21.185 - 21.375 v.s.

Arealer

Matr.nr. 18cr Buddinge, Gammelmosevej 107A-F

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 20.973 - 20.995 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 16nd Buddinge, Buddingevej 171

Øvrige forhold

Arealer

”Særligt indgreb”: Trappe flyttes.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

St. 21.264 - 21.309 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nre. 12lu, 12lv og 12mg Buddinge, Gammelmosevej 63-93

Øvrige forhold
Skur på ejendommen nedrives.
St. 20.980 - 21.001 v.s.
Matr.nr. 15aø Buddinge, Buddingevej 188A-E
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
St. 20.994 - 21.019 h.s.
Matr.nr. 16nc Buddinge, Buddingevej 169
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 21.001 - 21.022 v.s.
Matr.nr. 15aæ Buddinge, Buddingevej 184
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
St. 21.019 - 21.044 h.s.
Matr.nr. 16p Buddinge, Buddingevej 165A-167B
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Bygning på ejendommen nedrives.
St. 21.022 - 21.072 v.s.
Matr.nr. 15p Buddinge, Buddingevej 180

Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Altaner berøres ikke.
St. 21.307 - 21.374 h.s.
Matr.nr. 12lx Buddinge, Gammelmosevej 63-93
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Altaner berøres ikke.
Haver indskrænkes eller fjernes.
St. 21.384 - 21.449 v.s.
Matr.nr. 11h Buddinge, Buddingevej 132-136
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Øvrige forhold
Der etableres støttemur på ejendommen.
St. 21.399 - 21.433 h.s.
Matr.nr. 8x Buddinge, Buddingevej 117
Arealer
Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
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St. 21.449 - 21.473 h.s.

Arealer

Matr.nr. 8s Buddinge, Buddingevej 111

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

St. 21.671 - 21.688 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Matr.nr. 11i Buddinge, Møllestien 2

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der etableres støttemur på ejendommen.

Øvrige forhold

St. 21.469 - 21.492 h.s.

Der etableres støttemur på ejendommen.

Matr.nr. 8aæ Buddinge, Buddingevej 109

St. 21.688 - 21.697 v.s.

Arealer

Matr.nr. 11at Buddinge, Buddingevej 100

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Servitutter

Øvrige forhold

Ejendommen pålægges Letbaneservitut.

Der etableres støttemur på ejendommen.

St. 21.491 - 21.513 h.s.

St. 21.697 - 21.706 v.s.

Matr.nr. 8az Buddinge, Lillemosevej 2A

Matr.nr. 11au Buddinge, Buddingevej 98

Arealer

Arealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 21.504 - 21.513 v.s.

Øvrige forhold

Matr.nr. 11cv Buddinge, Mølletoften (pr. fællesvej)

Der etableres støttemur på ejendommen.

Arealer

St. 21.706 - 21.714 v.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 11av Buddinge, Buddingevej 96

St. 21.579 - 21.587 v.s.

Arealer

Matr.nr. 11bæ Buddinge, Møllekrogen (pr. fællesvej) Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der etableres støttemur på ejendommen.

St. 21.579 - 21.606 h.s.

”Særligt indgreb”: Skur fjernes.

Matr.nr. 10e Buddinge, Buddingevej 99

St. 21.714 - 21.723 v.s.

Arealer

Matr.nr. 11ax Buddinge, Buddingevej 94

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

Arealer

St. 21.654 - 21.677 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Matr.nr. 10g Buddinge, Lyngen 1A

Øvrige forhold

Arealer

Der etableres støttemur på ejendommen.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej.

”Særligt indgreb”: Skur fjernes.

St. 21.661 - 21.671 v.s.
Matr.nr. 11bc Buddinge, Møllestien (pr. fællesvej)
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Ejendomme, der alene pålægges Letbaneservitut

St. 17.733 - 17.935 b.s.

St. 21.523 - 21.561 h.s.

Litra ”bæ” Gladsaxe, Hillerødmotorvejen

Matr.nr. 8ay Buddinge, Buddingevej 105

Arealer

Offentlige vejarealer

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 16.881 - 17.216 b.s.

Der etableres støttemure på vejarealet.

Litra ”æ” Gladsaxe, Motorring 3

Der plantes træer på vejarealet.

Arealer

St. 17.840 - 19.252 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Litra ”u” Gladsaxe, Gladsaxe Ringvej

Øvrige forhold

Arealer

Der etableres støttemur på vejarealet.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der etableres omformerstation på vejarealet.

Der eksproprieres ret til etablering af letbanestation
med tilhørende elementer.

Adgangsforhold

St. 18.034 - 18.100 h.s.
Der etableres adgangsvej til omformerstation fra
Gladsaxe Ringvej.
Litra ”aq” Gladsaxe, Sydmarken
St. 16.894 - 16.937 b.s.

Arealer

Litra ”cf” Gladsaxe, Sti langs Kagså

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

St. 18.390 - 18.495 h.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Litra ”ad” Gladsaxe, Gladsaxe Trafikplads

St. 16.894 - 16.937 b.s.

Arealer

Litra ”h” Gladsaxe, Motorring 3

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Øvrige forhold

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der etableres støttemur på vejarealet.

St. 17.167 - 17.780 b.s.

Der etableres omformerstation på vejarealet.

Litra ”bø” Gladsaxe, Gladsaxe Ringvej

St. 18.478 - 18.515 v.s.

Arealer

Litra ”r” Gladsaxe, Gladsaxe Møllevej

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Der eksproprieres ret til etablering af letbanestation Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
med tilhørende elementer.
St. 18.496 - 18.532 h.s.
St. 17.475 – 17.517 h.s.
Litra ”bv” Gladsaxe, Gladsaxe Møllevej
Litra ”s” Gladsaxe, Dynamovej
Arealer
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 18.944 - 18.972 v.s.
St. 17.214 - 17.577 v.s.
Litra ”bq” Gladsaxe, Sti fra Tobaksvejen
Litra ”bs” Gladsaxe, Præstebrovej
Arealer
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
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St. 19.229 - 19.298 h.s.

Arealer

Litra ”cæ” Buddinge, Gladsaxevej

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

St. 19.839 - 20.296 b.s.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Litra ”d” Buddinge, Buddingevej

St. 19.250 - 19.527 b.s.

Arealer

Litra ”cr” Buddinge, Gladsaxe Ringvej

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Der eksproprieres ret til etablering af letbanestation
med tilhørende elementer.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 19.256 - 19.295 v.s.
Litra ”ab” Gladsaxe, Tobaksvejen
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 19.385 - 19.431 v.s.
Litra ”az” Buddinge, Græsmarken
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 19.441 - 19.848 b.s.
Litra ”m” Buddinge, Gladsaxe Ringvej
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

St. 20.038 - 20.157 h.s.
Litra ”ac” Buddinge, Kildebakken, Fremtidsvej
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.187 - 20.212 v.s.
Litra ”av” Buddinge, Klausdalsbrovej
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.314 - 21.185 b.s.
Litra ”bu” Buddinge, Buddingevej/Toftekærsvej
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Der eksproprieres ret til etablering af letbanestation
Der eksproprieres ret til etablering af letbanestation
med tilhørende elementer.
med tilhørende elementer.
St. 20.435 - 20.454 v.s.
St. 19.513 – 19.536 h.s.
Litra ”bz” Buddinge, Vadgårdsvej/Kong Hans Allé
Litra ”db” Buddinge, Tinghøjvej
Arealer
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 20.655 - 20.684 h.s.
St. 19.681 - 19.808 v.s.
Litra ”y” Buddinge, Snogegårdsvej
Litra ”bs” Buddinge, Buddinge Hovedgade
Arealer
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
St. 21.113 - 21.284 b.s.
St. 19.706 - 19.776 h.s.
Litra ”by” Buddinge, Motorring 3
Litra ”cp” Buddinge, Tinghøjparken
Arealer
Arealer
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.
”Særligt indgreb”: Støjskærm og støttevæg flyttes.
St. 19.792 - 19.835 h.s.
Litra ”cm” Buddinge, Søborg Hovedgade
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St. 21.174 - 21.258 v.s.

Arealer

Litra ”o” Buddinge, Sti til Christoffers Allé

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Arealer

Der eksproprieres ret til etablering af letbanestation
med tilhørende elementer.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen
blev underskrevet.

St. 21.252 - 21.723 b.s.
Litra ”cn” Buddinge, Buddingevej, Gammelmosevej
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