
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af Letbane på Ring 3 

23. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 8. november 2017 

Delstrækningen Vallensbæk Kommune  

 

Onsdag den 8. november 2017 kl. 9.00 samledes 
kommissionen i Mødesalen Havet på Vallensbæk 
Rådhus, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallens-
bæk for at afholde besigtigelse af delstrækningen i 
Vallensbæk Kommune i anledning af anlæg af Let-
bane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 
med ændring ved Lov nr. 657 af 8. juni 2016.   

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle Andersen, og de af transport-, 
bygnings- og boligministeren udpegede medlemmer 
af kommissionen, Bjarke Abel og Leif Luxhøj-Peder-
sen. Endvidere mødte de fra den fælleskommunale li-
ste for Øernes område udpegede medlemmer, Bryan 
Lindenskjold og Bjarne Henriksen.  

Som repræsentant for Vallensbæk Kommune mødte 
centerchef Kristine Klæbel. 

Fra Vallensbæk Kommune Trafik, Plan og Byg mødte 
chefplanlægger Torsten Lindberg og vej-og trafik-
medarbejder Johanne Høgsholm. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

For Hovedstadens Letbane I/S mødte projektchef Lars 
Forsting, projektchef Hamanny Adler Knudsen, pro-
jektleder Michael H. Persson og rådgiver Lotte And-
kjær. 

Endvidere mødte fra kommissariatet chefkonsulent 
Sine Kjeldsen. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

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

Kommissarius fremlagde endvidere det af Hovedsta-
dens Letbane I/S udarbejdede materiale: ”Besigti-
gelse, Vallensbæk Kommune, forslag til tekniske be-
stemmelser, september 2017”. 

Følgende passerede: 

Hovedstadens Letbane I/S’repræsentanter redegjorde 
for projektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Forudsætninger 

I mere end 50 år har fingerplanen været et af de vig-
tigste planlægningsværktøjer i Hovedstadsområdet, 
og den tager udgangspunkt i, at byudviklingen om-
kring København sker i oplandet omkring København 
og ind mod centrum. De senere år er der imidlertid 
sket en ændring i lokalisering af erhvervsområderne 
og pendlingen fra bopæl til arbejdsplads, hvilket har 
skabt et stort behov for transport på tværs af fingrene 
i fingerplanen og dermed de store indfaldsveje. 

Baggrund for Letbane på Ring 3 

I 2007 etableredes Ringby-samarbejdet, der skulle 
vurdere muligheden for at anlægge en letbane på Ring 
3. I samarbejdet indgik ti kommuner (Lyngby-Taar-
bæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, 
Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk kom-
muner) samt Region Hovedstaden og i 2008 indgik de 
en aftale om at udarbejde en fælles byvision for byerne 
langs Ring 3. De berørte kommuner indarbejdede in-
tensionerne i deres kommuneplaner og i handlingspla-
nen for den Regionale Udviklingsplan. 

Realdania og Ringby-samarbejdet gik i 2010 sammen 
om at udarbejde en ny vision for udvikling af de by-
områder, 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 
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samarbejdsaftale om at udarbejde et beslutnings-
grundlag for en letbane på Ring 3, og den 20. juni 2013 
underskrev transportministeren, formanden for Re-
gion Hovedstaden og de 11 borgmestre en fælles prin-
cipaftale om at anlægge en letbane på Ring 3. 

Ring 3 er en af de vigtigste forbindelser rundt om Kø-
benhavn, og med et nyt regionalt transportmiddel i 
Ring 3, der går på tværs af den eksisterende offentlige 
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 et al-
ternativ til bilen, når man skal langs Ring 3. 

Letbanens linjeføring og sammenhængen med det øv-
rige banenet fremgår af nedenstående figur. 

 

 

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

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. 

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

Når letbanen er etableret, forventes en del trafik fra 
busser, fodgængere, tog, cykler og biler overflyttet til 
letbanen. Overflytningen sker ved, at letbanen vælges 
som attraktivt transportalternativ i stedet for de eksi-
sterende buslinjer langs strækningen, hvorfor disse 
nedlægges. Det er ikke muligt at opretholde vejkapa-
citeten på Ring 3, da bredden på kørebaner og cykel-
stier flere steder reduceres, hvilket vil gøre det nød-
vendigt at nedsætte hastighedsgrænserne på dele af 
strækningen. 

Lovgrundlag 

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 æn-
dring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metrosel-
skabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og 
lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, 
særlig regulering i anlægsperioden m.v.). Loven er i 
det følgende benævnt ”anlægsloven”. 

Ring 3 Letbane I/S er etableret i henhold til Lov nr. 
165 af 26. februar 2014 ”Lov om letbane på Ring 3”. 
Ring 3 Letbane I/S ejes i fællesskab af staten ved 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (tidligere 
Transportministeriet), Region Hovedstaden, Lyngby-
Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev 
Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, 
Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-
Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallens-
bæk Kommune og Ishøj Kommune. I loven er Metro-
selskabet I/S udpeget til at varetage opgaverne med 
udførelse af administration, projektering, udbud og 
kontrakt. Ring 3 Letbane I/S har i april 2015 ændret 
navn til Hovedstadens Letbane I/S - i daglig tale Ho-
vedstadens Letbane. Hovedstadens Letbane er med 
vedtagelsen af ”Lov om ændring af lov om letbane på 
Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingssel-
skabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber” ble-
vet selskabets officielle navn. 

Som følge af § 3e i Lov nr. 657 af 8. juni 2016 om 
ændring af lov om letbane på Ring 3 mm. kan trans-
port-, bygnings- og boligministeren ”…fastsætte reg-
ler om forurening og gener fra anlægget Letbane på 
Ring 3”. Det følger herefter af § 3f i samme lov, at 
transport-, bygnings- og boligministeren, i forlæn-
gelse af regler fastsat i § 3e, kan fastsætte regler om 
tilbud til kompensation til beboerne. 

Overordnet planlægning og tilladelser 

Som grundlag for anlægsloven er der på vegne af 
ejerne i perioden 2014-2015 gennemført en forudgå-
ende høring af projektidéen samt en høring af VVM-
redegørelsen for etablering af en letbane på Ring 3. 
VVM-redegørelsen har været fremlagt i offentlig hø-
ring fra 12. maj til 10. juli 2015. I perioden maj – juni 
2015 blev der afholdt borgermøder i Ishøj, Brøndby, 
Glostrup, Albertslund, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-
Taarbæk kommuner. Resultatet af denne høring er be-
handlet i en Hvidbog: ’Hvidbog, Hovedstadens Let-
bane VVM-redegørelse, Oktober 2015’. Som opfølg-
ning på den offentlige høring af VVM-redegørelsen 
har Hovedstadens Letbane revideret projektet og ud-
arbejdet et tillæg til VVM-redegørelsen for at imøde-
komme ønsker fra især Ishøj Kommune og Lyngby-
Taarbæk Kommune på baggrund af væsentlige hø-
ringssvar. Den supplerende VVM-redegørelse har væ-
ret fremlagt i offentlig høring fra 29. oktober til 23. 
november 2015. Resultatet af den supplerende høring 
er behandlet i: ’Hvidbog – Tillæg til VVM-redegø-
relse af oktober 2015, Januar 2016’. 

Hovedstadens Letbane har efter høring af borgere og 
myndigheder anbefalet, at VVM-redegørelsen for 
etablering af Letbane på Ring 3 inkl. tillæg og hvidbø-
gerne lægges til grund for lovforslaget. Lovforslaget 
blev behandlet af Folketinget og endeligt vedtaget 
med Lov nr. 657 af 8. juni 2016 om ændring af lov om 
letbane på Ring 3. 

De beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttel-
sesloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige 
for gennemførelsen af anlægget, varetages af trans-
port-, bygnings- og boligministeren. Dette indebærer, 
at anlægsprojektet kan gennemføres uden hensyn til 
de eksisterende fredninger, hvilket betyder, at det ikke 
er nødvendigt at indhente en dispensation fra Fred-
ningsnævnet, hvis der skal udføres aktiviteter, der stri-
der mod fredningens indhold.  

Bestemmelsen indebærer endvidere, at der uanset Na-
turbeskyttelseslovens § 3 og uden dispensation kan 
ændres i tilstanden af en række af de naturtyper, som 
berøres i forbindelse med anlægsprojektet, uden at der 
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skal søges dispensation hos pågældende kommune el-
ler miljø- og fødevareministeren.  

Kommuneplanerne er sammenfattende og oversigtlige 
planer for de overordnede mål og retningslinjer for 
den kommunale planlægning. I forbindelse med 
VVM’en er det undersøgt, hvorvidt etableringen af 
letbanen kan rummes indenfor de eksisterende kom-
muneplaner, og det er vurderet, at der er konflikter 
med aktiviteter, som etableringen af letbanen medfø-
rer. Det fremgår imidlertid af anlægsloven, at det er 
Folketinget, der med vedtagelsen af anlægsloven, fast-
sætter de overordnede rammer for projektet. Eventuel 
senere arealplanlægning vil således skulle understøtte 
anlægget og dermed en tilpasning af kommuneplan-
rammerne.  

På baggrund af kommuneplanerne har kommunerne 
udarbejdet en lang række lokalplaner, hvor det fast-
lægges, hvordan udviklingen skal være indenfor et gi-
vent område. Letbanens linjeføring, placering af stati-
oner, tilhørende tekniske anlæg (bortset fra kontrol- og 
vedligeholdelsescentret) samt den nødvendige om-
bygning af det eksisterende vejanlæg på Ring 3 er fast-
lagt gennem anlægsloven. Hvis der er forhold i de gæl-
dende lokalplaner, der ikke kan opretholdes efter etab-
lering af letbanen, vil dette ikke nødvendigvis medføre 
udarbejdelse af nye lokalplaner, men vil blive håndte-
ret af kommunerne efter gældende sektorlovgivning. 
Eventuel senere lokalplanlægning vil således skulle 
understøtte anlægget. 

Udformning og etablering af letbanens forpladser, 
som varetages af kommunerne, forudsættes reguleret 
gennem den traditionelle kommunale planlægning. 
Kommunerne udarbejder de lokalplaner, der er nød-
vendige for gennemførelse af forpladsprojektet. Are-
alerhvervelsen 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 ind-
retningen 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 op-
delt i 10 besigtigelsesforretninger.  

 

• 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 kommune 

Fra efteråret 2016 og frem til besigtigelsesforretnin-
gerne gennemføres, tilbydes alle ejere af ejendomme, 
der på det pågældende tidspunkt forventes at afgive 
areal til letbaneprojektet, et orienteringsmøde. Ejere af 
ejendomme, som alene får pålagt letbaneservitut, in-
formeres om projektet forud for besigtigelsesforret-
ningerne. Herudover er der gennemført en række ori-
enteringsmøder for ejendommenes brugere efter aftale 
med ejerne. 

Formålet med møderne er at informere ejerne om pro-
jektet og dets påvirkning af den pågældende ejendom, 
herunder forventet tidsplan for anlægsarbejderne samt 
ekspropriationsprocessen. 

Tegningsoversigt 

Som bilag til Tekniske bestemmelser for Vallensbæk 
Kommune hører følgende tegninger: 

• Oversigtsplan nr. 1 – Vallensbæk Kommune, teg-
ning nr. L3-AR-KOM=VK-AR-EXP-DWG-
601,ver. 2.0 

• Oversigtsplan nr. 2– Vallensbæk Kommune, teg-
ning nr. L3-AR-KOM=VK-AR-EXP-DWG-
602,ver. 2.0 

• Besigtigelsesplan nr. 1 - Vallensbæk Kommune, 
tegning nr. L3-AR-KOM=VK-AR-EXP-DWG-
501,ver. 2.0 

• Besigtigelsesplan nr. 2 - Vallensbæk Kommune, 
tegning nr. L3-AR-KOM=VK-AR-EXP-DWG-
502, ver. 2.0 

Projektbeskrivelse 

Projektet for etablering af Letbane på Ring 3 adskiller 
sig fra et klassisk jernbaneanlæg, da letbanen på ho-
vedparten af strækningen skal integreres i Ring 3 og 
de tilstødende veje. Der etableres krydsninger med 
den øvrige vejtrafik i signalregulerede vejkryds, hvor 
trafikken skal tilrettelægges under hensyn til både let-
banen og den øvrige vejtrafik, herunder busser, lastbi-
ler, biler, cyklister og fodgængere. Endelig er der en 
række krydsninger med den overordnede infrastruk-
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tur, herunder motorveje og jernbaner, der udføres ni-
veaufrit efter aftale med de pågældende infrastruktur-
forvaltere. 

Letbanen på Ring 3 er en 28 km lang dobbeltrettet 
elektrificeret bane med 29 stationer samt tilhørende 16 
omformerstationer og et kontrol- og vedligeholdelses-
center (CMC). Der er nu 29 stationer, idet Vallensbæk 
Kommune i oktober 2017 har besluttet at udnytte en 
option på anlæg af en ekstra station i Vallensbæk 
Kommune, stationen v/Delta Park. Der vil på et senere 
tidspunkt blive afholdt en supplerende besigtigelses-
forretning angående denne station.  

Letbanen forsynes med strøm fra køreledninger pri-
mært ophængt i master langs banen. 

Generel projektbeskrivelse 

Letbanen etableres hovedsageligt i Ring 3 fra Ishøj St. 
til Lundtofte og indpasses i det eksisterende vejnet for-
trinsvist som ballasteret spor adskilt fra den øvrige 

færdsel. Et ballasteret spor er opbygget som et traditi-
onelt 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).  

Fra Buddingevej følger letbanen Jernbanepladsen, 
Lyngby Torv, Klampenborgvej til Lundtoftegårdsvej 
og endelig via DTU (Akademivej, Asmussen Allé og 
Anker Engelunds Vej) frem mod Lundtofte i nord.  

Af de 29 stationer er 6 omstigningsstationer, hvor det 
er muligt at skifte til S-tog, regionaltog og bus. 

 

 
Oversigtskort over Letbane på Ring 3. 
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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 morge-
nen på hverdage og kl. 6.00 i weekenden og fortsætter 
frem til kl. 24.00. 

Letbanen har en maksimal hastighed på 70 km/t og en 
gennemsnitlig rejsehastighed på ca. 30 km/t. Fra Ishøj 
i syd til Lundtofte i nord vil det tage ca. 57 minutter at 
køre den 28 km lange strækning. 

Der skal ombygges ca. 60 eksisterende kryds og 15 
eksisterende broer eller tunneler. Ombygningen fore-
tages med vægt på hensynet til trafikken både ad Ring 
3 og de tværgående veje, så den bedst mulige trafikaf-
vikling sikres. Derudover skal der etableres ca. 14 nye 
anlæg, f.eks. nye stålbroer, der placeres parallelt med 
eksisterende broer for at gøre plads til letbanen.  

I nedenstående skema summeres oversigtligt for hver 
kommune generelle data om letbanen. 

Letbanedata 
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Længde i km 1,5 1,7 3,9 6,5 1 2,5 4,8 5,8 

Stationer 2 2(1)* 2 4 1 4 6 7(1)* 

Omformerstationer 1 1 3 3 0 1 4 3 

* Der er forberedt for yderligere en station i Vallensbæk Kommune ved Delta Park og i Lyngby-Taarbæk 
Kommune ved Akademivej Øst. Stationen v/ Delta Park er besluttet som tilkøb af Vallensbæk Kommune i 
oktober 2017. 

 

Letbanens strækning 

Letbanen etableres på størstedelen af strækningen i et 
særligt tracé, hvilket vil sige adskilt fra den øvrige tra-
fik. Banen adskilles fra den øvrige færdsel med kant-
sten, hæk, autoværn mv. Hvor letbanen kører i særligt 
tracé, er det som udgangspunkt ikke muligt at krydse 
letbanen. Krydsning sker derfor i lyskryds. Der er dog 
enkelte undtagelser hertil på de strækninger, hvor let-
banen kører i blandet trafik. 

Letbanens stationering 

Letbanen på Ring 3 er stationeret fra syd mod nord, 
hvilket betyder, at den starter med st. 0.000 ved Ishøj 
St. og slutter med st. 27.443 ved Lundtofte. Letbanens 
stationering er vist på oversigtsplaner, besigtigelses-
planer og anvendt i de særlige bestemmelser. 

Vejanlæg 

Størstedelen af Ring 3 består i dag af en firesporet vej 
med fortov og cykelsti på begge sider. Der findes dog 
enkelte strækninger, hvor der ikke er fortov. I forbin-
delse med etablering af letbanen vil Ring 3’s eksiste-
rende vejprofil blive ændret således, at letbanen 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 let-
bane, de private boligområder, offentlige instanser, 
byudviklingsområder langs strækningen, landskabet 
og den eksisterende infrastruktur. 

Anlægsarbejdet omfatter en markant ombygning af 
vejbaner, herunder belægning, kantsten mv., hvilket 
medfører trafikomlægning, rydning og fjernelse af vej, 
skilte, autoværn mv., udgravning og bortkørsel af grus 
og jord, etablering af nye kantsten, autoværn mv. samt 
genetablering af bærelag og asfaltering. Anlægsarbej-
det har karakter af normalt vejarbejde. Anlægsarbej-
derne består yderligere af sporlægning, opsætning af 
master og kørestrøm mm. 

Tværprofil 

Etableringen af letbanen og forlægningen af Ring 3 
kan på store dele af strækningen ske indenfor det ek-
sisterende vejareal. Dette lader sig gøre ved inddra-
gelse af rabatter og langsgående parkeringspladser 
samt ved at reducere bredden af kørebaner, cykelstier 
og fortov, jf. princip vist på nedenstående figur. 

 



 219 08.11.2017 
 

 
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 na-
boer til Ring 3. Nedenfor vises et eksempel på et tvær-
profil 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 eksi-
sterende hastighedsgrænser på Ring 3 efter etablerin-
gen 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 tra-
fiknet. Nedsættelsen af hastighedsgrænserne bevirker 
kun i begrænset omfang en længere køretid i myldre-
tiden på hele strækningen, se kapitel 4 ”Særlige be-
stemmelser”. 

Hastighedsgrænserne for biltrafikken varierer i dag fra 
50 km/t til 80 km/t, dog er der i Lyngby-Taarbæk 
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Kommune omkring Engelsborgvej forudsat ha-
stighedssænkning fra 50 km/t til 40 km/t. Hastigheds-
grænserne er søgt bevaret for at sikre biltrafikkens 
fremkommelighed på Ring 3 og for at undgå, at trafik-
ken forskydes til omkringliggende veje, der ikke er be-
regnet hertil.  

Signalregulering 

Der etableres nye signalregulerede kryds, hvor letba-
nen skifter side i Ring 3. Endvidere foretages tilpas-
ning af signalerne i eksisterende vejkryds, så det bliver 
muligt for letbanen at passere. 

Ved passagen af de mange signalregulerede vejkryds 
vil letbanen få sine egne signaler svarende til de sær-
lige signaler, der anvendes for bustrafik, hvor bus-
serne gives en særlig prioritering ved passagen af vej-
krydset af sikkerhedshensyn og for at optimere letba-
nens samlede køretid. 

Lukning af veje 

Af hensyn til sikkerheden i forbindelse med driften af 
letbanen vil fire veje på strækningen blive lukket mod 
Ring 3. Det drejer sig om Knudslundvej i Brøndby, 
den sydøstlig og nordvestlige rampe af Slotsher-
rensvej i Glostrup/Rødovre samt Kornagervej i 
Lyngby, som lukkes mod Klampenborgvej ved kryd-
set ud for Lundtoftegårdsvej. 

Fra sidevejene og naboejendommene på følgende 
strækninger bliver det fremadrettet kun muligt at køre 
højre ind og højre ud. 

• Buddinge Station til Motorring 3 
• Gammelmosevej til Nybrovej 

• Nybrovej til Christian X’s Allé 
• Christian X’s Allé til Engelsborgvej 

Udkørslen fra Kellersvej mod Buddingevej og ved 
Glostrup Hospital mod Nordre Ringvej flyttes. 

Klampenborgvej lukkes for biltrafik fra Kanalvej frem 
til Lyngby Hovedgade. Der vil fortsat være bustrafik 
samt adgang for cykler og fodgængere.  

Ved DTU bliver indkørsel til p-plads for bygning 
101A, Anker Engelundsvej flyttet til ud for bygning 
101B, og følgende veje lukkes: 

• Knuth Winterfeldts Allé og Nils Koppels Allé 
mod Anker Engelundsvej 

• Henrik Dams Allé mod Anker Engelundsvej 
• Alle sideveje mod Asmussens Allé 
• Ole Nørgaards Have mod Akademivej 

Desuden ændres ligeledes tre ikke-lysregulerede 
kryds, således det kun bliver muligt at køre højre ind 
og højre ud fra Kollegiebakken ved Anker Enge-
lundsvej, Nils Koppels Allé ved Akademivej og Pro-
duktionstorvet ved Akademivej. 

Letbanespor 

Som tidligere beskrevet er letbanesporet på størstede-
len af strækningen adskilt fra den øvrige færdsel, hvil-
ket betyder, at der etableres selvstændige traditionelle 
sporanlæg bestående af sveller og skærver, jf. billedet 
til venstre, mens der i vejkryds og andre områder, hvor 
anlæg er placeret sammen med den øvrige trafik, etab-
leres rilleskinnespor, der er nedfældet i asfalt, jf. bil-
lede til højre. 

 

  
Traditionelt sporanlæg.                                    Anlæg med rilleskinnespor. 

 

Letbanens stationer 

Der etableres 29 stationer langs letbanestrækningen. 
Stationerne er placeret i samarbejde med beliggen-
hedskommunerne, så de kan betjene flest passagerer 

under hensyntagen til bolig-, erhvervs- og byudvik-
lingsområder, kollektiv trafik og den øvrige trafik på 
Ring 3. 
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Stationstyper 

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. 

 
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, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj – hvor der er 
skifte til S-tog og/eller regionaltog og bus, bliver stationerne placeret således, at de giver den mest optimale 
omstigning. 

 

 
Omstigningsstationen Ishøj st. 
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Omstigningsstationen Lyngby st. 

 

På nuværende tidspunkt er det alene de seks omstig-
ningsstationer, der er navngivet endeligt. De øvrige 
stationer har alene en arbejdstitel og betegnes med et 
”v/” foran. 

• Ishøj 
• v/ Strandparkstien 
• v/ Bækkeskovvej 
• Vallensbæk 
• v/Delta Park 
• 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 

Udformning af stationer 

Letbanens 29 stationer er udformet med samme enkle 
elementer for at sikre genkendelighed på letbanen på 
tværs af kommunegrænser. 

Sideperronerne er ca. 35 m lange og ca. 2,5 m. brede. 
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 billetma-
skine, rejseinformation samt servicekald og nødkald. 
Derudover er der rejsekortudstyr, bænk og skralde-
spand og en markør med display, der viser nedtælling 
til næste tog. 

Hovedstadens Letbane har ansvaret for at etablere sta-
tionerne, mens det er beliggenhedskommunerne, der 
håndterer planlægning, udformning og anlæg af for-
pladserne, og derfor er de ikke omfattet af dette pro-
jekt. 

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. 
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220 passagerer, heraf mellem 60 og 70 siddepladser, 
og vil mindst indeholde et flexområde med plads til 
kørestole, barnevogne og stor bagage. Togenes dør-
partier vil være dobbeltdøre med en bredde på 1,3 m. 
Togene udstyres med display med passagerinforma-
tion, videoovervågning og passagertællesystem. 

Letbanetogene føres af en letbanefører. Ved termina-
lerne i Ishøj, Glostrup og Lundtofte samt ved indkørs-
len til kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC) 
etableres sikringsanlæg, der skal assistere letbanefø-
rerne 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 per-
sonalefaciliteter for de ansatte.  

 

 
Oversigtskort over placering af CMC. 

 

Bygværker 

En lang række forskellige bygværker – broer, tunne-
ler, ramper, skråninger, støttemure, støjskærme og for-
stærkninger – skal enten bygges, ombygges eller for-
stærkes 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/ 
Stationsparken 

2 stålbroer (en pr. letbanespor) 

Glostrup Vestbanen 2 stålbroer (en pr. letbanespor) 
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Glostrup Sydvestvej 2 stålbroer (en pr. letbanespor) 

Glostrup Frederikssund-motor-
vejen 

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

Rødovre Harrestrup Å Bro over eksisterende bro 

Herlev Sønderlundsvej/  

Frederikssundbanen 

2 stålbroer (1 på hver sin side af Ring 3) til fodgængere/cykli-
ster 

Gladsaxe Hillerødmotorvejen 2 stålbroer (1 på hver sin side af Ring 3) til fodgængere/cykli-
ster 

Gladsaxe Hareskovbanen Tunnel til fodgængere/cyklister 

Gladsaxe Buddinge St. Ombygning af stationsbygning samt konstruktion til omstig-
ning mellem S-tog og letbane 

Gladsaxe Motorring 3 2 stålbroer (1 på hver sin side af Ring 3) til fodgængere/cykli-
ster 

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-
værker og etablering af nye er det nogle steder nød-
vendigt at etablere jordankre som en del af konstruk-
tionen. 

Flere steder på strækningen er der større eller mindre 
niveauforskel mellem det eksisterende vejareal og are-
alerne, der grænser op til vejen. Derfor etableres skrå-
ning, hvor dette er muligt. Hvor det ikke er muligt 
etableres støttemur. En støttemur dækker over alle for-
mer for støttevæg, uanset om der er tale om en plante-
stensmur, stengærde, spunsvæg beklædt med beton el-
ler rå spunsvæg.  

Omformerstationer 

Når letbanen er i drift forsynes den med strøm fra det 
offentlige elnet, hvilket vil sige 10kV vekselstrøm, 
mens letbanens tog har brug for 750 V jævnstrøm. Det 
er derfor nødvendigt at konvertere strømmen, så den 
kan benyttes til forsyning af letbanen. Strømforsynin-
gen kræver, at der placeres omformerstationer for ca. 
hver anden km, hvorfra jævnstrømmen sendes frem til 
togene i køreledningerne. 

Der bliver således placeret i alt 16 omformerstationer 
på den 28 km lange strækning. En omformerstation 
består af en bygning på ca. 175-200 m2, som søges 
indpasset bedst muligt i forhold til de eksisterende for-
hold på den enkelte lokalitet. 

Køreledningsanlæg 

Letbanens køreledningsanlæg består af køreledninger 
og bæretov, som fortrinsvis ophænges i master så vidt 
muligt placeret mellem sporene langs letbanetracéet 
og ellers i siden af letbanetracéet. I vejkryds er der en-
kelte steder være behov for at placere masterne i hjør-
nerne af krydset. Endvidere er der enkelte steder, hvor 
det af pladshensyn er nødvendigt at ophænge køre-
strømsledninger på facaden af en ejendom. Hvor let-
banen krydser bygværker, som for eksempel viaduk-
ten under Nordbanen og Lyngby Omfartsvej, vil køre-
strømmen blive ophængt på undersiden af bygværket.  

Køreledningsanlægget opbygges med bæretov, hvor-
ved masteafstanden kan øges til 50-60 meter. Der 
etableres omkring 1000-1200 master på strækningen. 
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Geotekniske boringer og arkæologi 

Som en del af de forberedende arbejder foretages geo-
tekniske boringer for at fastlægge strukturen af under-
grunden. Hensigten med dette er, at des bedre kend-
skab, der er til undergrunden, des bedre kan man plan-
lægge og udføre opgaven med etablering af letbanen. 

Der udføres arkæologiske forundersøgelser langs 
strækningen for at sikre, at eventuelle fortidsminder 
bliver registreret og bevaret, hvis de er af væsentlig 
betydning. Myndigheden på området er Kulturarvssty-
relsen. 

Denne arkivalske kontrol er udført af Kroppedal Mu-
seum i juni-juli 2012, i september 2014 og i marts 
2015. Såfremt arbejdspladserne berører arealer med 
kendte eller mulige arkæologiske interesser afdækket 
i forbindelse med den indledende screening, vil mu-
seet gennemføre en arkæologisk undersøgelse af area-
lerne, inden anlægsarbejderne påbegyndes, så eventu-
elle fund kan eftersøges og sikres. 

Vejbelysning 

Der etableres generelt ny vejbelysning langs næsten 
hele Ring 3 efter gældende vejregler. Det nye belys-
ningsanlæg udformes principielt som eksisterende 
vejbelysning dog med den undtagelse, at der opsættes 
søjlemaster. Der findes dog enkelte steder på stræk-
ningen, hvor det er muligt at genopsætte den eksiste-
rende vejbelysning i forhold til det ændrede vejprofil. 

Afvanding 

Når letbanen etableres, sikres det, at regnvand effek-
tivt ledes væk fra sporene. På størstedelen af stræknin-
gen etableres banen i skærver på en underliggende be-
lægning, hvorfra regnvandet afledes til de eksiste-
rende afløbssystemer i kommunerne via brønde og 
ledninger. På den resterende del af strækningen etab-
leres rilleskinnespor, hvor afvandingen sker til eksi-
sterende vejafvanding. Letbanens spor vil på en del af 
strækningen ligge en anelse højere end de tilstødende 
vejarealer. Kantsten vil blive etableret langs sporene 
blandt andet for at modvirke oversvømmelse af spo-
rene.  

For så vidt angår ændringer af det eksisterende vejnet 
langs Ring 3 sikres det tilsvarende, at overfladevandet 
ledes væk. Det eksisterende afvandingssystem tilpas-
ses det nye vejanlægs geometri.  

Vandsynsprotokoller udarbejdes, hvis anlægget påvir-
ker vandløb. 

 

Anlægsfasen 

I slutningen af 2017 vil Hovedstadens Letbane I/S 
indgå kontrakt med de entreprenører, der skal udføre 
anlægsarbejderne. Anlægsarbejdet og driften udby-
des, så der indgås 8 hovedentrepriser, hvor vejdelen 
omfatter 5 entrepriser. 

• Ishøj 
• Vallensbæk, Brøndby og Glostrup 
• Rødovre og Herlev 
• Gladsaxe  
• Lyngby 

De 3 øvrige entrepriser fordeler sig mellem: 1 til an-
læg af spor og øvrige banearbejder, 1 til etablering af 
kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC) og endelig 
1 til at stå for drift og vedligehold af den færdige let-
bane. 

Når der er indgået kontrakt med totalentreprenørerne, 
påbegyndes den endelige projektering af anlæggene 
med afsæt i det udbudte skitseprojekt. 

I 2017 påbegyndes enkelte tidskritiske ledningsom-
lægninger, mens de restende ledningsomlægninger 
forventes påbegyndt i starten af 2018. Entreprenø-
rerne, der skal anlægge letbanen, vil gå i gang umid-
delbart efter ledningsomlægninger er afsluttet på de 
pågældende strækninger.  

Anlægsarbejderne med etablering af letbanen forven-
tes afsluttet i 2023, mens letbanen forventes taget i 
brug efter testkørsel i 2024. 

Udførelse 

Det eksisterende vejanlæg på Ring 3 skal ombygges 
på stort set hele strækningen. Vejarbejderne medfører, 
at der etableres et nyt profil af vejanlæggene, omlæg-
ninger af kryds samt anlæg af sporkasse under den 
kommende letbane. Omfanget af ombygningerne af 
selve vejanlægget afhænger af, om letbanen placeres 
enten i siden eller i midten af Ring 3.  

Etablering af spor mm. kan eventuelt i nogle tilfælde 
ske i umiddelbar forlængelse af vejarbejderne, således 
at sporarbejdet nogle steder påbegyndes indenfor de 
allerede etablerede afspærrede arbejdsområder. Det 
forventes, at der for hver strækning bliver flere perio-
der med anlægsarbejde. Der vil være arbejder i forbin-
delse med omlægning af vejen, senere i processen skal 
der lægges spor samt opstilles master med tilhørende 
køreledninger. Efter anlægsarbejdet er udført, vil der 
være en periode med testkørsel mv. 

Det forventes, at entreprenøren vil arbejde i én vejside 
ad gangen, således trafikken kan omlægges til den 
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modsatte side af Ring 3. Hvor letbanens linjeføring er 
midtlagt, forlægges trafikken mod siden, og eksiste-
rende cykelstier og fortove indskrænkes periodevis, så 
arealet kan anvendes til kørebaner. Flere steder etab-
leres derfor i perioder ”delt sti” eller ”ensidigt fortov”. 

Vejarbejderne langs linjeføringen forventes udført i 
del-etaper, hvor der er mange ind- og udkørsler. Det 
betyder, at anlægsarbejdet vil foregå på relativt korte 
strækninger og i begrænsede perioder.  

Trafikkapaciteten vil blive søgt holdt på det højest mu-
lige 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 afte-
nen/natten og i weekender i det omfang dette er mu-
ligt. 

Den nuværende hastighedsgrænse på Ring 3 er i dag 
forskellig og ligger på henholdsvis 50, 60, 70 og 80 
km/t. Generelt nedsættes hastigheden i anlægsfasen af 
sikkerhedshensyn. 

Trafikomlægninger 

Alle trafikomlægninger, herunder hastighed, tilrette-
lægges i samråd med vejmyndighederne i de respek-
tive kommuner, der inddrager politiet, brand- og red-
ningsmyndigheder. Ligeledes involveres Trafiksel-
skaberne, så både kollektiv og individuel trafik fortsat 
kan afvikles, dog med indskrænkninger. 

Permanente trafikomlægninger 

Etableringen af letbanen vil medføre en række perma-
nente omlægninger af trafikken.  

Midlertidige trafikomlægninger 

Etableringen af letbanen opdeles i anlægsfaser. Fælles 
for faserne er, at der forventes omfattende trafikom-
lægninger 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 nødven-
digt med midlertidige vejlukninger. I vejkryds vil sig-
nalreguleringen blive indrettet under hensyn til vejar-
bejderne, og det forventes, at mulighederne for at 
svinge i flere kryds reduceres. 

Ved etablering af nye og/eller ombygning af jernbane-
/vejbroer, kan det blive nødvendigt med lukning af 
spor/kørebaner i perioder.  

Ved ombygning af motorvejsbroer vil det være nød-
vendigt at etablere arbejdsområder på motorvejen, der 
vil betyde inddragelse af vognbaner på motorvejene. I 

forbindelse med disse arbejder kan det blive nødven-
digt at lukke til- og frakørsler i perioder.  

Tilrettelæggelsen af anlægsarbejder ved jernbaner og 
motorveje sker i samspil med henholdsvis Banedan-
mark og Vejdirektoratet. 

Tilgængelighed og adgang til butikker og erhverv 
samt private ejendomme, opretholdes i så stor ud-
strækning som muligt. Såfremt adgangen til større p-
områder og private ejendomme spærres i kortere eller 
længere tid, etableres der så vidt muligt alternativ ad-
gang. 

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 ledningsomlægnin-
ger af eksisterende ledninger. Dette arbejde omfatter 
stort set alle ledningstyper, såsom vand, varme, afløb, 
naturgas, el, tele og fiberkabler mm.  

De anlæg, der skal omlægges eller sikres af hensyn til 
letbanen, er dels de parallelt liggende ledningsanlæg, 
som er placeret direkte i letbaneområdet, og dels de 
ledninger som krydser den eksisterende vej. I disse til-
fælde er der brug for at forstærke ledningsanlægget, så 
det kan klare trykket fra en udvidelse af vejprofilet.  

Som udgangspunkt er det den enkelte ledningsejer, der 
selv forestår ledningsarbejderne, herunder erhvervelse 
af arealer og rettigheder samt registrering af nye og 
omlagte ledninger. Hovedstadens Letbane har dog en 
koordinerende rolle af hensyn til sikring af fremdriften 
og efter anmodning kan selskabet bistå den enkelte 
ledningsejer med ekspropriationsprocessen, hvis det 
viser sig nødvendigt. 

Samtlige ledningsomlægninger skal som udgangs-
punkt være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbej-
der 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 der-
med af Hovedstaden Letbanes entreprenør. 

Ved alle vejkryds med signalanlæg foretages større el-
ler mindre ombygninger af det enkelte vejkryds, og 
der skal i den forbindelse foretages omlægning af be-
rørte ledninger.  

Hovedstadens Letbane udarbejder ledningsprotokol-
aftaler med den enkelte ledningsejer, der udgør aftale-
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grundlaget mellem Hovedstadens Letbane og de en-
kelte ledningsejere. Alle ledningsprotokolaftaler fore-
lægges ekspropriationskommissionen til godkendelse. 
Såfremt der opstår uenighed om de nødvendige for-
hold, herunder betalingsspørgsmålet, kan disse 
spørgsmål fremlægges for ekspropriationskommissio-
nen til afgørelse. 

Støj 

Etableringen af letbanen vil betyde, at der i anlægspe-
rioden vil forekomme støjende aktiviteter. Der vil fo-
rekomme støjende aktiviteter i forbindelse med blandt 
andet følgende anlægsopgaver. 

• Bro-, tunnel- og støttevægsarbejder 
• Krydsombygninger 
• Sporarbejder 

De støjende aktiviteter, der forventes ved bro-, tunnel- 
og støttevægsarbejder er fræsning af asfalt, ram-
ning/vibrering af spunsvægge og nedbrydning af be-
ton mm. 

Ved krydsombygninger vil de støjende aktiviteter ho-
vedsageligt vedrøre opbrydning af belægninger og 
komprimering af jord til kørebaner og spor. 

For sporarbejder forventes støjende aktiviteter blandt 
andet ved skæring af skinner, håndtering af skærver 
samt udlægning og justering af spor. 

Anlægsarbejderne vil som udgangspunkt foregå i al-
mindelig arbejdstid, hvilket vil sige i tidsrummet fra 
kl. 07.00 til 18.00 på hverdage og fra kl. 08.00 til 16.00 
på lørdage. De mest støjende aktiviteter såsom ned-
bringning af spunsjern vil som udgangspunkt blive ud-
ført i almindelig arbejdstid. Det kan være nødvendigt 
også at udføre aktiviteterne i tidsrummet kl. 18.00 til 
08.00 på hverdage og lørdag-søndag. Støjende aktivi-
teter i dette tidsrum vil så vidt muligt blive begrænset. 

En fælles støjhåndteringsplan for de berørte kommu-
ner indeholdende støjende aktiviteter såvel indenfor 
som udenfor normal arbejdstid er udarbejdet. Denne 
vedlægges anmeldelser og ansøgninger om dispensa-
tion fra de kommunale bygge- og anlægsforskrifter. 

Vibrationer 

I forbindelse med anlægsarbejderne forventes vibrati-
oner i nærområdet for de enkelte arbejder. De anlægs-
arbejder, der medfører størst risiko for vibrationsgener 
er nedbringning af spunsjern og komprimering af grus 
eller asfalt samt nedbringning af fundamenter til køre-
ledningsmaster. Når afstanden til anlægsarbejdet er 
kort, kan aktiviteterne give anledning til mærkbare vi-
brationer i bygninger og omgivelser. 

Hovedstadens Letbanes entreprenører vil forud for, at 
arbejdet igangsættes, foretage en screening af, hvor 
der er vibrationskritiske anlægsarbejder. Hvor scree-
ningen viser, at der kan ske vibrationskritisk påvirk-
ning af bygninger, opsættes vibrationsmålere, således 
at påvirkningen kan overvåges, og arbejdet bringes til 
ophør i tilfælde af overskridelse af vibrationsgrænser 
for bygningsskadelige vibrationer.  

Luft 

For hovedparten af strækningen er der ingen risiko for 
væsentlige lokale emissioner, da der er tale om åbne 
områder med gode spredningsforhold, mindre befol-
kede områder eller anlægsarbejder med begrænset in-
tensitet.  

I anlægsfasen forekommer lokale luftemissioner fra 
standard entreprenørmateriel som f.eks. lastbiler, kra-
ner, dumpere, gravemaskiner og andre entreprenørma-
skiner. Hertil kommer luftemissioner fra mere specia-
liserede maskiner som eksempelvis sporjusteringsma-
skine, da en stor del af det anvendte maskinel er die-
seldrevet.  

Desuden vil jordarbejder og lastbilkørsel på ubefæ-
stede arealer medføre, at der hvirvles støv op, som kan 
spredes med vinden til nærområder, hvor støvet kan 
give anledning til støvgener. Endelig kan aktiviteter 
som nedrivning af bygninger og brorenovering (sand-
blæsning) give anledning til støvgener. 

Ingen af disse aktiviteter vil kræve miljøtilladelser. 
Krav om støvbekæmpelse kan evt. indgå i tilla-
delse/dispensation fra bygge-anlægsforskriften. 

Jordhåndtering 

Som led i etablering af en letbane på Ring 3 er der 
mellem de involverede kommuner fastlagt en generel, 
tværkommunal jordhåndteringsplan. Der tilstræbes 
mest mulig genanvendelse af jord- og overflademate-
rialer, som kan erstatte nye materialer. Der vil dog un-
der alle omstændigheder være et overskud af jord 
mm., som tilstræbes nyttiggjort i andre projekter i nær-
heden. 

Al fyldjord og det øverste jordlag fra vejarealer og om-
rådeklassificerede arealer skal som udgangspunkt be-
tragtes som lettere forurenet i relation til jordflytning 
indenfor og bort fra projektets matrikulære afgræns-
ning. 

Flytning af både ren og forurenet jord foregår i hen-
hold til projektets jordhåndteringsplan. Ved behov for 
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midlertidigt oplag af forurenet jord, skal der søges til-
ladelse hertil i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 
19. 

Gravearbejder indenfor arealer med kortlagt jordforu-
rening kræver tilladelse efter § 8 i Jordforureningslo-
ven. Ansøgninger herom er under forberedelse.  

Ved ny-opdagede forurenede grunde i tracéet vil jor-
den blive håndteret i henhold til Jordforureningslo-
vens § 71 og en ensartet procedure herfor blive aftalt 
med de involverede kommuner. 

Grundvand 

I anlægsfasen er der behov for grundvandssænkning 
på enkelte lokaliteter langs strækningen. Der er tale 
om meget begrænsede sænkninger, hvorfor der ikke 
forventes en påvirkning af grundvandet som følge af 
letbanens etablering.  

I forbindelse med anlægsarbejderne planlægges der på 
nuværende tidspunkt med sænkning i det primære 
grundvandsmagasin på følgende lokaliteter: 

• Vejlebrostien, tilpasning af underføring (Ishøj 
Kommune) 

• Strandparkstien, tilpasning af underføring (Ishøj 
Kommune) 

• Store Vejleå, tilpasning af underføring (Ishøj 
Kommune) 

• Frederikssundmotorvejen, ny underføring (Glos-
trup Kommune) 

• Harrestrup Å, tilpasning af underføring (Rødovre 
Kommune) 

Grundvandssænkning søges i henhold til Vandforsy-
ningslovens § 26.  

Det oppumpede grundvand reinfiltreres så vidt muligt 
i henhold til tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 
19 eller udledes til recipient eller kloak efter Miljøbe-
skyttelseslovens § 28. 

Udførelse og senere sløjfning af grundvandsboringer 
langs strækningen anmeldes og ansøges i henhold til 
Vandforsyningslovens §§ 18 og 20. Eksisterende 
vandindvindingsboring på CMC sløjfes, og der etab-
leres ny boring i umiddelbar nærhed. 

Areal- og rettighedserhvervelse 

I henhold til 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, særlig 
regulering i anlægsperioden m.v.)” kan alle areal- og 

rettighedserhvervelser til etablering og anlæg af Let-
bane på Ring 3 ske ved ekspropriation. Ekspropriatio-
nerne sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden 
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Stats- 
ekspropriationsloven). 

Ved erstatningsfastsættelse gælder reglerne i § 103, 
stk. 1 og 2 i Lov om offentlige vej m.v.  

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 ind-
gribende af projekteringen og har særlige personlige 
grunde, har kunnet begære deres ejendom overtaget, 
forud for den ordinære ekspropriation finder sted. Ho-
vedstaden Letbane har siden lovens vedtagelse over-
taget en række ejendomme ved fremrykket ekspropri-
ation. 

Letbanens status matrikulært og myndighedsmæs-
sigt 

Letbane på Ring 3 anlægges som udgangspunkt i ek-
sisterende vejareal eller areal, der efterfølgende vil få 
status som vej. Hvor dette ikke er muligt, erhverver 
Hovedstadens Letbane som hovedregel de berørte are-
aler permanent.  

Ved DTU anlægges letbanen på DTU’s ejendom, det 
vil sige privat ejendom, og der skal i den forbindelse 
tinglyses servitut vedrørende letbanens placering på 
DTU’s arealer.  

Der erhverves permanent areal til etablering af kon-
trol- og vedligeholdelsescentret (CMC), der efterføl-
gende vil få status som baneareal med Hovedstadens 
Letbane I/S som tinglyst ejer, hvilket vil være det 
samme for letbanens placering på arealerne mellem 
Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej nord for 
DTU. 

Hovedstadens Letbane erhverver således ikke ejen-
domsret til letbanens tracé i vejarealer. Myndigheds-
mæssigt er tracéet jernbaneområde og omfattet af Lov 
nr. 686 af 27. maj 2015 Jernbanelov.  

Tekniske aftaler og købsaftaler 

Det er i Lov nr. 165 af 26. februar 2014 ”Lov om let-
bane på Ring 3” forudsat, at arealer og rettigheder til-
hørende staten, Region Hovedstaden og de 11 kom-
muner stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet - 
både permanent og midlertidig overdragelse. Håndte-
ringen af denne arealerhvervelse sker gennem købsaf-
taler med de pågældende ejere. Derudover indgås der 
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Tekniske Aftaler for Anlæg og Drift mellem de re-
spektive ejere (Stat, Region, kommuner, Vejdirektora-
tet, Banedanmark, DSB, offentlige institutioner m.fl.) 
og selskabet, som regulerer den fremtidige anvendelse 
af arealerne.  

De tekniske aftaler og købsaftaler vil blive forelagt ek-
spropriationskommissionen med henblik på afklaring 
af eventuelle udestående spørgsmål og endelig god-
kendelse. 

Permanent arealerhvervelse 

Selvom letbanen og det tilhørende kørestrømsanlæg 
søges indpasset indenfor det eksisterede vejprofil, er 
der behov for at ekspropriere permanent areal langs 
Ring 3. Endvidere vil det være nødvendigt at fjerne en 
del af beplantningen langs Ring 3 for at gøre plads til 
letbanen. 

Der skal endvidere erhverves permanent areal til pla-
cering af omformerstationer og adgang til disse samt 
til kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC). 

Letbanen og de tilhørende stationer vil som hovedre-
gel blive placeret i offentligt ejede vejarealer mv. Hvor 
dette ikke er muligt, erhverver Hovedstadens Letbane 
som hovedregel de berørte arealer permanent.  

Midlertidigt arbejdsareal 

Der vil være behov for en række midlertidige arbejds-
pladser og arbejdsarealer langs hele strækningen i an-
lægsfasen, hvortil der skal erhverves ret til midlertidig 
benyttelse af arealer til udførelse af anlægsarbejdet og 
etablering af arbejdspladser, der benyttes til blandt an-
det maskin- og materialeoplag, mandskabsfaciliteter. 

De større arbejdspladser indhegnes og benyttes til 
maskin- og materialeoplag, mandskabsfaciliteter, her-
under jord, maskiner og udstyr kan låses inde. Disse 
arbejdspladser forventes at have en størrelse på mel-
lem 1.000 m2 og 5.000 m2, og de forventes anvendt i 
hele anlægsperioden. For hver entreprise etableres 
yderligere en stor hovedarbejdsplads på mellem 8.000 
og 15.000 m2, hvorpå entreprenørens maskin- og ma-
terialeoplag, mandskabsfaciliteter mm. etableres. 

Arbejdsarealer langs Ring 3 i øvrigt indgår i såvel 
etableringen af letbanen som til eventuelle vejombyg-
ninger. Arealerne kan dog forventes benyttet ad flere 
omgange under anlægsarbejderne, da der er tale om 
forskellige entreprenører, der skal udføre de forskel-
lige arbejder på forskellige tidspunkter.  

De midlertidige arbejdsarealer og arbejdspladser ryd-
des for beplantning, parkeringspladser, byudstyr mm. 

som er placeret på arealet, og de vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejeren i retableret stand. 

Servitutter 

Der foretages en gennemgang af eksisterende servitut-
ter tinglyst på ejendomme, der berøres af etablering af 
Letbane på Ring 3 for at vurdere om de er i konflikt 
med etablering af letbanen. Ligeledes skal en række 
ejendomme pålægges servitutter til sikring af letbane-
anlægget. 

Eksisterende servitutter 

Der er tinglyst vejbyggelinjer langs Ring 3 i en fastlagt 
afstand fra vejmidten eller vejskel. Byggelinjen på-
lægger den enkelte ejendom restriktioner i forhold til 
anvendelsen af det byggelinjebelagte areal. De eksis-
terende tinglyste vejbyggelinjer er vist på besigtigel-
sesplanerne. 

I det omfang, der er tinglyst rettigheder på den enkelte 
ejendom, som er i konflikt med etablering af letbanen 
på den enkelte ejendom, eksproprieres disse rettighe-
der, så fremtidige forhold ikke er i konflikt med letba-
nen. 

Nye servitutter 

Langs hele strækningen skal der på en stor del af de 
tilstødende naboarealer tinglyses en servitut for at 
sikre drift og vedligeholdelse af letbaneanlægget. Ser-
vitutten skal sikre, at der ikke i fremtiden foreta-
ges/etableres forhold, der kan skade letbanen, og der-
med forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed. 
Servitutten pålægges og tinglyses i en afstand af 10 
meter fra midten af nærmeste spormidte.  

Der skal erhverves ret til permanent etablering af jord-
ankre ved eksisterende og nye bygværker. I besigtigel-
sesmaterialet er der angivet områder inden for hvilke 
jordankrenes endelige placering senere fastlægges. 
Den konkrete placering fastlægges af den entreprenør, 
der skal udføre arbejdet, og herefter vil der blive på-
lagt servitut om jordankre. 

I det omfang, der etableres støttevægge eller støjaf-
skærmning 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 nødven-
digt at pålægge servitut om fri oversigt. 

Hvis det er nødvendigt at placere kørestrømsmaster på 
privat areal eller at ophænge ledninger på facader, sik-
res anlægget ved servitut, herunder også bestemmelser 
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om adgang til disse anlæg ved fremtidige tilsyn og 
vedligeholdelsesarbejder. 

Adgangsforhold 

Etablering af Letbane på Ring 3 medfører, at en række 
ejendomme vil få ændret deres adgang til offentlig vej. 
Som udgangspunkt vil overkørsler, der er lovlige i 
dag, blive opretholdt. 

Særligt for Vallensbæk Kommune 

Det samlede projekt for etablering af letbanen i Val-
lensbæk Kommune udgør en del af det samlede pro-
jekt for etablering af Letbane på Ring 3, således som 
projektet er beskrevet i de generelle bestemmelser. 

Beskrivelse af projektet for Vallensbæk Kommune  

På hele strækningen gennem Vallensbæk Kommune 
etableres letbanen i et sidelagt tracé i Søndre Ringvej 
med en samlet længde på 1,7 km. I de efterfølgende 
afsnit er letbanens samlede linjeføring og stationernes 
placering gennem kommunen gennemgået. Letbanens 
linjeføring og placering af stationer er drøftet og be-
sluttet af ejerkredsens medlemmer, og selve linjeførin-
gen fremgår af bilag 1 i anlægsloven. 

Beskrivelse af linjeføring 

Fra kommunegrænsen mellem Ishøj og Vallensbæk 
frem til krydset ved Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej for-
løber letbanen i den nordvestlige side af Søndre Ring-
vej. Herefter skifter letbanen til en placering i den syd-
østlige side af Søndre Ringvej, hvor den forløber indtil 
umiddelbart efter Søndre Ringvej føres under Køge 
Bugt-banen, hvorefter letbanen skifter tilbage til en 
placering i den nordvestlige side af Søndre Ringvej. 
Letbanen fortsætter i dette tracé frem til kommune-
grænsen mellem Vallensbæk og Brøndby.  

På strækningen gennem Vallensbæk Kommune redu-
ceres antallet af kørebaner til én i hver retning for at 
gøre plads til letbanen. I nordøstgående retning vil der 
være to kørebaner fra stibroen på Søndre Ringvej til 
kommunegrænsen mellem Vallensbæk og Brøndby. 
For trafikken i sydvestgående retning vil der være to 
kørebaner fra kommunegrænsen mellem Vallensbæk 
og Brøndby til parkeringspladsen ved Delta Park samt 
en kort strækning ved kommunegrænsen mellem Ishøj 
og Vallensbæk. 

Hastighedsgrænserne for trafik på størstedelen af 
strækningen gennem Vallensbæk Kommune ligger i 
dag på 70 km/t, med undtagelse af strækningen fra 
krydset ved Vallensbæk Torvevej frem til kommune-

grænsen mod Brøndby Kommune, hvor hastighedsbe-
grænsningen er 80 km/t for trafikken i nordøstgående 
retning.  

De kommende hastighedsgrænser er fastsat i anlægs-
loven. Ændringerne består af, at der fremover vil være 
50 km/t på strækningen mellem krydset Bækkeskov-
vej/Vejlegårdsvej og frem til umiddelbart efter krydset 
ved Vallensbæk Torvevej. På de øvrige strækninger 
fastholdes hastighedsgrænserne som beskrevet oven-
for. 

Stationer 

I Vallensbæk Kommune etableres 3 nye stationer. 

 Station Omtrentlig placering 

 v/ Bækkeskovvej St. 1.655 

 Vallensbæk St. 2.270 

 v/Delta Park St.2.850 

Oversigt over letbanens stationer i Vallensbæk Kom-
mune. Stationen v/ Delta Park er besluttet som tilkøb 
af Vallensbæk Kommune i oktober 2017. Der vil på et 
senere tidspunkt blive afholdt en supplerende besigti-
gelsesforretning vedrørende denne station. 

I Søndre Ringvej inden krydset Bækkeskovvej-/Vejle-
gårdsvej etableres en station (v/ Bækkeskov-vej). Sta-
tionen er omgivet af boligområder, samt et mindre 
område udlagt til blandet bolig og erhverv øst for sta-
tionen. Stationen etableres som en sideperron. 

Ud for Vallensbæk St., hvor letbanen krydser under 
Køge Bugt-banen etableres en letbanestation (Val-
lensbæk), således skabes omstigningsmulighed til S-
togsnettet. Stationen giver adgang til et boligområde 
mod vest, samt et område mod øst som er udlagt til 
offentlige formål samt centerområde. Stationen etab-
leres som en sideperron. 

Beskrivelse af anlægsarbejder 

Etablering af letbanen resulterer i ombygning af vej-
profilet på Søndre Ringvej for at gøre plads til letba-
nen i det tracé, der er beskrevet. 

Umiddelbart efter kommunegrænsen ved Ishøj og 
Vallensbæk forløber letbanens linjeføring tæt op til 
eksisterende kanal, hvilket nødvendiggør en sideflyt-
ning af kanalen for at gøre plads til letbanen. 

Fra kommunegrænsen mellem Ishøj og Vallensbæk 
forløber letbanen på ydersiden af afkørselsrampen fra 
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Vallensbæk Strandvej til Ishøj Strandvej, hvilket nød-
vendiggør etablering af en støttemur for at optage ni-
veauspringet. 

Krydset Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej samt krydset 
ved Vallensbæk Torvevej skal ombygges for at gøre 
plads til fodgængere, cyklister, bilister og letbanen. 

Ved stationen (Vallensbæk) udvides vejprofilet på den 
sydøstlige side af Søndre Ringvej, for at gøre plads til 
cykelsti. Anlægget af cykelstien nødvendiggør ligele-
des etablering af to støttemure til at optage niveau-
springet. Desuden ombygges en eksisterende adgangs-
sti på den modsatte side af Søndre Ringvej, for at ind-
passe fodgængere til stationens placering. 

Umiddelbart inden kommunegrænsen mellem Val-
lensbæk og Brøndby passerer letbanen under Køge 
Bugt Motorvejen, hvilket nødvendiggør etablering af 
en støttemur for at optage niveauspringet. 

Omformerstationer 

På strækningen gennem Vallensbæk Kommune skal 
der etableres én omformerstation på det grønne om-
råde mellem Vallensbæk Strandvej og eksisterende 
cykelsti mod kommunegrænsen til Ishøj Kommune. 

Arealer og rettigheder for Vallensbæk Kommune 

På strækningerne mellem vejkrydsningerne er det 
flere steder nødvendigt med mindre permanent areal-
erhvervelse til sideflytning af vejprofilet for at gøre 
plads til letbanen i Søndre Ringvej. 

Der vil ligeledes være behov for en række midlertidige 
arbejdsarealer langs hele strækningen i anlægsfasen, 
hvortil der skal erhverves ret til midlertidig benyttelse 
af arealer til udførelse af anlægsarbejdet. Arbejdsare-
aler indgår i såvel etableringen af letbanen som even-
tuelle vejombygninger, og de kan 

derfor forventes benyttet ad flere omgange under an-
lægsarbejderne, da der er 

tale om forskellige entreprenører, der skal udføre de 
forskellige arbejder på forskellige tidspunkter. 

Der skal foregå en del anlægsarbejder på strækningen 
gennem Vallensbæk. Dette kræver, at der både i den 
sydlige og den nordlige ende af strækningen sker ek-
spropriation af større midlertidige arbejdsarealer dels 
til ovenstående arbejde og dels til maskin- og materi-
aleoplag samt mandskabsfaciliteter mm. 

Ombygning af krydset Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej 
og krydset ved Vallensbæk Torvevej i forbindelse 
med etablering af letbanen medfører permanent areal-

erhvervelse fra ejendommene, der grænser op til kryd-
set. Derudover vil der ligeledes være behov for ek-
spropriation af midlertidige arbejdsarealer for at ud-
føre anlægsarbejderne med at ombygge vejkrydset. 

Etablering af stationen (Vallensbæk) nødvendiggør 
permanent arealerhvervelse fra ejendommen der 
grænser op til for at sideflytte eksisterende cykelsti. 
Derudover vil der ligeledes være behov for erhver-
velse af midlertidige arbejdsarealer for at gøre plads 
til sideflytning af cykelstien samt ombygge adgangs-
stier til Søndre Ringvej. 

Del af eksisterende cykelsti langs Søndre Ringvej ned-
lægges, for at gøre plads til letbanen. Nærliggende cy-
kelsti under Køge Bugt Motorvejen, som forløber over 
matr.nr. 104 Vallensbæk By, Vallensbæk, anvendes i 
stedet. 

Da der enkelte steder på strækningen er niveauspring 
mellem Søndre Ringvej og de omkringliggende ejen-
domme, vil der blive etableret skråning, hvor dette er 
muligt. Der er dog enkelte ejendomme 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 plantestens-
mur, 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 servi-
tut 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 passage-
rens sikkerhed. Endelig kan der på enkelte ejendomme 
blive nødvendigt at tinglyse servitut til sikring af jord-
ankre og støttemure. 

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 ind-
gribende af projekteringen og har særlige personlige 
grunde, har kunnet begære deres ejendom overtaget, 
forud for den ordinære ekspropriation, finder sted. 

Hovedstadens Letbane har frem til den 1. oktober 
2017 ikke overtaget ejendomme ved fremrykket ek-
spropriation i Vallensbæk Kommune. 

Forhold til eksisterende lovgivning for Vallens-
bæk Kommune 

Når der etableres en letbane gennem bymæssig bebyg-
gelse og erhvervsområdet i Vallensbæk og i det eksi-
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sterende vejareal, er det begrænset, hvor meget letba-
nen vil påvirke de omkringliggende naturforhold, men 
det er dog vigtigt, at etableringen sker i overensstem-
melse 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 hen-
hold til Jordforureningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, 
Vandforsyningsloven og Vandløbsloven blive søgt til-
ladelser og dispensationer hos de rette myndigheder i 
forhold til håndtering af jord, grundvand og overflade-
vand. 

I henhold til anlægsloven er der en række beskyttel-
sesmæssige hensyn efter Naturbeskyttelsesloven for 
så vidt angår arealer, der skal anvendes til etablering 
af letbanen, som varetages af Transport-, Bygge og 
Boligministeren.  

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sen, der er, at ekspropriationskommissionen tager 
principiel stilling til projektet. På den baggrund kan 
der efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse fra 
Transport-, Bygnings-og Boligministeriet, foretages 
de fornødne ekspropriationer. Kommissarius fremhæ-
vede, at projektet er bestemt ved en anlægslov, og at 
kommissionen ved sin behandling af sagen må tage 
udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægs-
loven fastlægger, herunder linjeføringen for letbanen 
på Ring 3. 

Kommissionens beslutning vil fremgå af forhand-
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til mødet. Endvidere vil protokollen 
blive offentlig tilgængelig via kommissariatets hjem-
meside: www.komoe.dk. 

Repræsentanterne fra Hovedstadens Letbane I/S rede-
gjorde ved oplæg for projektet, herunder ved gennem-
gang af de areal- og rettighedserhvervelser som Ho-
vedstadens Letbane I/S finder nødvendige for at gen-
nemføre anlægsprojektet, de forventede tidsplaner og 
forhold omkring miljø- og naboretlige forhold, herun-
der støj mv. Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det 
præcise indhold af letbaneservitutten først bliver en-
deligt fastlagt i forbindelse med sikkerhedsgodkendel-
sen. Det blev endvidere oplyst, at inden der kan ske 
ekspropriation afventer projektet ejerkredsens ende-
lige godkendelse, hvilket forventes at finde sted i de-
cember 2017. 

Der blev endvidere redegjort for etableringen af en 
station ved Delta Park. Beslutningen er truffet af Val-
lensbæk Kommune i oktober 2017. Materialet til brug 
for besigtigelsesforretningen nåede ikke at blive tilret-
tet i den forbindelse og indeholder derfor ikke statio-
nen ved Delta Park. Der vil senere blive indkaldt til en 
supplerende besigtigelsesforretning. 

Ved Delta Park erhverves et areal permanent på den 
vestlige side af Søndre Ringvej til ombygning af vej-
profilet samt etableringen af letbanen. Ekspropriatio-
nen af dette areal medfører permanent nedlæggelse af 
ca. 35 parkeringspladser. Den store arbejdsplads, der 
er planlagt på parkeringsarealet frafaldes, men det vil 
dog fortsat være nødvendigt at ekspropriere til midler-
tidigt arbejdsareal langs den permanente arealerhver-
velse samt det grønne område mellem cykelsti og par-
keringsareal. Derudover er der behov for midlertidig 
ekspropriation af arbejdsareal langs det kommende 
fortov og den nye station Delta Park. Endvidere er der 
brug for arbejdsareal til anlæg af den nye station. Ud-
formningen af det reviderede arbejdsareal vil blive 
præsenteret på en supplerende besigtigelse sammen 
med den nye station Delta Park. 

Hovedstadens Letbane I/S’ oplæg fra det indledende 
møde samt besigtigelsesmaterialet for Vallensbæk 
Kommune er offentligt tilgængeligt via deres hjemme-
side på: www.dinletbane.dk/forstaa-processen /ek-
spropriation/. 

Efter gennemgang af projektet havde de fremmødte 
ejere, brugere og disses repræsentanter samt repræsen-
tanter for de fremmødte myndigheder lejlighed til at 
udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og 
spørgsmål til projektet: 

Der blev spurgt til, baggrunden for at letbanen krydser 
Søndre Ringvej ved Bækkeskovvej og igen umiddel-
bart efter letbanestationen ved Vallensbæk Station. 
Herunder om dette kan forventes at medføre trafikale 
og sikkerhedsmæssige problemer for færdslen. 

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det nye kryds, 
ligesom i dag, bliver signalreguleret for at afhjælpe 
trafikken, herunder letbanens færdsel. Det blev endvi-
dere oplyst, at placeringen i den sydøstlige side af 
Søndre Ringvej skyldes, at det har været et ønske at 
prioritere mindst mulig afstand mellem s-togstationer 
og letbanestationer, hvilket nødvendiggør skiftende 
vognbane for letbanen. 

En repræsentant fra Vallensbæk Kommune redegjorde 
for, at man havde undersøgt muligheden for at føre s-

http://www.komoe.dk/
http://www.dinletbane.dk/forstaa-processen%20/ekspropriation/
http://www.dinletbane.dk/forstaa-processen%20/ekspropriation/


 233 08.11.2017 
 

togsperronen over Søndre Ringvej, men at dette ikke 
er muligt på grund af sporenes (S-banen) indbyrdes af-
stand. 

Hovedstadens Letbane I/S oplyste endvidere, at stør-
stedelen af arbejdsarealet ved Delta Park frafaldes. 
Dog vil der blive indkaldt til en ny supplerende besig-
tigelsesforretning på et senere tidspunkt, når der fore-
ligger en projektering af letbanestationen ved Delta 
Park inkl. adgangsforhold. 

Der blev endvidere spurgt til i hvilken udstrækning 
træerne langs Åsvinget ud mod Søndre Ringvej berø-
res samt hvorfor Hovedstadens Letbane ikke river den 
nuværende bro ved Åsvinget ned. 

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at det på nuvæ-
rende tidspunkt ikke vides i hvilket omfang træerne 
langs Åsvinget berøres. Hovedstadens Letbane oply-
ste endvidere, at nedrivningen af broen/flyover ikke er 
en del af projektet, og at det økonomisk er dyrt at rive 
en bro ned. Der etableres som led i projektet en støtte-
væg ind mod broen.  

På forespørgsel blev det oplyst, at hastigheden på Søn-
dre Ringvej efter anlæg af letbanen vil være 50 km./t. 

Der blev yderligere spurgt til, om der foretages støj-
målinger før og efter anlægget af letbanen. 

Repræsentanten for Vallensbæk Kommune oplyste, at 
det vil kommunen udarbejde. 

Hovedstadens Letbane oplyste, at der efter etablerin-
gen af letbanen forventes en støjreduktion på ca. 
3dB(A) på strækningen gennem Vallensbæk Kom-
mune bl.a. fordi der sker hastighedsnedsættelse samt 
en reduktion i antallet af kørebaner fra 4 til 2. Under 
anlægsarbejderne forventes et støjniveau som i dag. 
Dog vil karakteren af støjen ændre sig, og anlægsar-
bejder kan virke mere støjende end almindelig trafik-
støj. Der er udarbejdet en støjhåndteringsplan sammen 
med kommunen, hvoraf det fremgår, at anlægsarbej-
derne normalt vil foregå på hverdage mellem kl. 7.00 
– 18.00. I forbindelse med entreprenørernes detailpro-
jektering vil der efter behov blive ansøgt om tilladelse 
til at udføre støjende arbejder om lørdagen mellem kl. 
8.00-16.00 i denne kommune. Derudover kan fore-
komme arbejder om natten og weekender af kortere 
varighed, hvilket vil medføre ansøgning om tilladelse, 
og det vil blive varslet overfor naboerne i god tid.  

Flere af de fremmødte spurgte til indholdet og omfan-
get af letbaneservitutten. 

Hovedstadens Letbane I/S oplyste, at der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke kendes den præcise ordlyd af let-
baneservitutten, men at denne først kendes i forbin-
delse med sikkerhedsgodkendelse af anlægget. Ordly-
den af letbaneservitutten forventes at foreligge senest 
2019. Det blev endvidere oplyst, at udstrækningen af 
letbaneservitutten kendes og fremgår af det til berørte 
lodsejere fremsendte besigtigelsesmateriale. Hvis 
træer, flagstænger mv. skal fjernes som led i pålæg af 
letbaneservitut, vil det som udgangspunkt være Ho-
vedstadens Letbane, der fjerner træer, flagstænger mv. 
og ikke den enkelte lodsejer med mindre andet be-
stemmes på ekspropriationsforretningen. 

Kommissarius Helle S. Andersen bemærkede, at den 
nærmere afklaring af erstatningsspørgsmål sker på ek-
spropriationsforretningen, og at lodsejere indkaldes 
hertil med 4 ugers varsel. Ved pålæg af letbaneservitut 
sker der dog ikke arealindgreb af hverken permanent 
eller midlertidig karakter på ejendommene. Letbane-
servitutten er en sikkerhedsservitut, der kan indeholde 
bestemmelser om f.eks. hvor høje træer, og hvilken 
type af træer og anden beplantning, der må være af 
hensyn til letbaneanlægget. 

Hovedstadens Letbane opfordrede i øvrigt lodsejere til 
at tage kontakt til Hovedstadens Letbane, såfremt der 
var planer om større arbejder på ejendomme, herunder 
byggeri, facaderenovering mv., således at der kan ske 
en koordinering af disse arbejder og anlægsarbejderne 
vedrørende letbanen.  

Besigtigelse i marken: 

Efter det indledende møde foretog kommissionen be-
sigtigelse i marken. 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærk-
ninger: 

Lokalitet: 

Besigtigelse af alle berørte ejendomme fra kommu-
negrænsen mod Brøndby Kommune og frem til og 
med Køge Bugt Banen for ejendomme på begge si-
der af Søndre Ringvej (Mødested: På grundejer-
foreningen Delta Parks parkeringsplads øst for be-
byggelsen Delta Park 40-46, 2665 Vallensbæk). 

Hovedstadens Letbane oplyste, at man frafalder stør-
stedelen af det midlertidige arbejdsareal på matr.nr. 
104 Vallensbæk By, Vallensbæk. Det vil fortsat være 
nødvendigt at besigtige for et midlertidigt arbejdsareal 
på op til 2 meter langs den kommende letbane. Derud-
over vil det være nødvendigt med et midlertidigt ar-
bejdsareal til etablering af stationen.  Der vil dog se-



08.11.2017 234  
 

nere blive indkaldt til en ny supplerende besigtigelses-
forretning, da der skal etableres en ny letbanestation 
ved Delta Park, som vil kræve arealbehov i et endnu 
ukendt omfang. 

Repræsentanten for Delta Park advokat Henning Mo-
ritzen anmodede Hovedstadens Letbane og Vallens-
bæk Kommune om at drøfte med Vejdirektoratet mu-
ligheden for at etablere parkeringspladser inden for 
det mod motorvejen vejbyggelinjebelagte areal, idet 
letbaneprojektet medfører, at Delta Park mister ca. 35 
parkeringspladser permanent samt en del midlertidigt 
under anlægsarbejdet. Repræsentanten anmodede 
endvidere om, at cykelstien på ejendommen sidefor-
skubbes nærmere græsareal (med respekt for brand-
vej) for dermed at skabe et større frirum til parkerings-
pladser.  

Hovedstadens Letbane oplyste, at man sammen med 
Vallensbæk Kommune og Vejdirektoratet vil gå i dia-
log om muligheden for at etablere parkeringspladser 
inden for vejbyggelinjen samt muligheden for at rykke 
cykelstien nærmere græsareal. Det blev endvidere til-
kendegivet, at man vil undersøge muligheden for ge-
nerel optimering af parkeringsarealet. Opmærksomhe-
den blev henledt på placering af en teknisk installation 
i det grønne areal ved de nuværende parkeringsplad-
ser. 

Repræsentanter fra Ejerlejligheder ApS spurgte til, 
hvor mange træer ud mod Søndre Ringvej (langs grøf-
ten) der fjernes, samt om der etableres en støjvold.  

Hovedstadens Letbane oplyste, at der ikke etableres en 
støjvold samt at der ca. fjernes ½-1/3 af træerne som 
led i projektet bl.a. med sideflytning af eksisterende 
afvandingsgrøft. Den præcise ordlyd af letbaneservi-
tutten kendes endvidere ikke på nuværende tidspunkt, 
hvilket indebærer, at det ikke med sikkerhed kan siges, 
hvilke træer der skal fjernes ud fra en forstfaglig vur-
dering. På ekspropriationsforretningen, hvor erstat-
ningsspørgsmålet vedrørende ekspropriation til grøf-
ten behandles, vil ordlyden af letbaneservitutten være 
afklaret, herunder hvilke træer der evt. skal fjernes el-
ler beskæres.  

Repræsentanten for Vallensbæk Menighedsråd oply-
ste, at arbejdsarealet på matr.nr. 7de kan udvides, hvis 
Hovedstadens Letbane har behov herfor. 

Banedanmark mødte ikke på besigtigelsesforretnin-
gen, men har i indlæg af 8. november 2017 til Kom-
missarius gjort gældende, at Banedanmark skal have 
tilsendt et oplæg til letbaneservitut og have mulighed 
for at kommentere på den efterfølgende. Af indlægget 

fremgår endvidere, at hvor letbanen krydser Banedan-
marks matrikler kan der udlægges areal til offentlig 
vej på banearealet. Af indlægget fremgår yderligere, 
at Banedanmarks rettigheder sikret ved tinglyst dekla-
ration skal fortsætte uændret på arealer eksproprieret 
til letbane/vej. Alternativt skal eventuelle ledninger og 
andet flyttes til en anden matrikel og sikres på samme 
måde som i bodelingsdeklarationen. Eldriftsservitut-
ten skal dog fortsat respekteres. 

Lokalitet: 

Besigtigelse af alle berørte ejendomme fra Køge 
Bugt Banen og frem til kommunegrænsen mod Is-
høj Kommune på begge sider af Søndre Ringvej 
(Mødested: Ud for ejendommen Bækkeskovvej 25, 
2665 Vallensbæk).  

Kommissionen noterede sig, at der efter det oplyste fra 
letbaneselskabet og Vallensbæk Kommune ikke sker 
en ændring af anvendelsesmulighederne for ejendom-
men beliggende Bækkeskovvej 25. 

Repræsentanten for HOFOR henviste til indlæg frem-
sendt til Kommissarius den 7. november 2017. Af ind-
lægget fremgår det, at på Vallensbæk Kommunes 
ejendom beliggende Åsvinget 32, matr.nr. 5gg, Val-
lensbæk By, Vallensbæk, har HOFOR tinglyste spil-
devandsanlæg samt lejekontrakt med kommunen. 
Spildevandsanlægget er udløbspunkt for et større op-
land i Vallensbæk Kommune, der således afvander 
veje, stier og ejendomme i kommunen. Efter udløbs-
bygværket er der en åben rende på ca. 65 meter med 
karakter af spildevandteknisk anlæg, som slutter i St. 
Vejle Å. 

Det fremgår endvidere af indlægget fra HOFOR, at 
letbaneselskabet har pålagt HOFOR at sikre anlægget 
(den åbne rende) mod letbanen der skal køre tæt op ad 
renden. Pt. er HOFOR og letbaneselskabet i gang med 
at finde den mest optimale løsning for begge parter, 
men der foreligger endnu ikke en afklaring. Dog me-
ner HOFOR, at udgifterne forbundet med udførelsen 
af den tekniske løsning skal afholdes af letbanen. 

Repræsentanten for lejlighederne ved Åsvinget 
spurgte, om træerne langs ejendommens parkerings-
areal ud mod Søndre Ringvej fældes. Det blev oplyst, 
at træerne alene fældes hvis det viser sig nødvendigt 
grundet letbaneservitutten og alene i det tilfælde, at 
træerne udgør en risiko for letbaneanlægget. 

På forespørgsel oplyste HOFOR, at de forventer, at 
ledningsomlægningerne ved Åsvinget vil vare ca. 3 
måneder. Dette indebærer, at p-pladser i den pågæl-
dende periode ikke vil kunne benyttes. HOFOR vil 
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forsøge at indskrænke brugen af arbejdsareal mest 
muligt. Derudover oplyste HOFOR, at de havde kø-
rende adgang til arbejdsarealet over lejlighederne ved 
Åsvingets ejendom. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, som Hoved-
stadens Letbane I/S har givet under besigtigelsen. 

Kommissionen lægger stor vægt på, at indgrebene på 
de private ejendomme bliver begrænset mest muligt 
og at beplantning skånes i størst muligt omfang. 

Kommissionen har noteret sig, at der skal afholdes en 
ny supplerende besigtigelsesforretning i 2018, da Ho-
vedstadens Letbane frafaldt brugen af størstedelen af 
arbejdsarealet på matr.nr.104 Vallensbæk By, Val-
lensbæk ved Delta Park. Kommissionen skal opfordre 
til, at parterne (Hovedstadens Letbane, Vallensbæk 
Kommune, planmyndighederne og ejerne) indgår en 
tæt dialog i den videre proces med etablering af en sta-
tion ved Delta Park for dermed at tilgodese at så 
mange parkeringspladser som muligt bibeholdes for 
Delta Park og dets brugere. 

For så vidt angår de eventuelle gener som f.eks. støj, 
dominans og nærhed, som letbanens anlæg kan med-
føre, skal det bemærkes, at der efter bestemmelserne i 
ekspropriationsproceslovens §§ 20 og 21 er mulighed 
for at rejse krav om erstatning inden for en frist på 1 
år efter anlæggets ibrugtagning. Kravet kan rejses af 
såvel ejere af ejendomme, hvorfra der eksproprieres 
areal til anlægget, som ejere af ejendomme i nærhed 
til letbanen, der ikke er omfattet af ekspropriationen. 
Det er efter retspraksis en forudsætning for at få erstat-
ning, at generne fra anlægget overstiger den såkaldte 
naboretlige tålegrænse. Sagen behandles af ekspropri-
ationskommissionen – og dermed klagemulighed til 
taksationskommissionen. 

Med ovenstående bemærkninger godkendte ekspro-
priationskommissionen det forelagte projekt. 

Under forudsætning af, at der i forbindelse med den 
videre projektering af anlægget indhentes de i henhold 
til lovgivningen nødvendige tilladelser og dispensati-
oner for anlæggets gennemførelse, fastsatte kommis-
sionen følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser (Vallensbæk Kommune) 

Hovedstadens Letbane’s stationering begynder i st. 0 
ved Ishøj i retning mod Lundtofte. 

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

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for sta-
tioneringsside: 

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

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til indgre-
benes samlede udstrækning på planerne for ejendom-
men. 

Ejendommene er anført i følgende rækkefølge: 

• Ejendomme  
• Ejendomme, der alene pålægges Letbaneservitut 

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

Ejerkredsens ejendomme vist på besigtigelsespla-
nerne afgiver areal både permanent og midlertidigt til 
projektet, men er ikke medtaget i beskrivelsen. 

Vejdirektoratets vejarealer er vist på besigtigelsespla-
nerne med særskilt signatur, men er ikke medtaget i 
beskrivelsen, da der indgås teknisk aftale mellem Vej-
direktoratet og Hovedstadens Letbane. 

Ejendomme 

St. 1.391 – 1.685 v.s. 

Matr.nr. 5dm Vallensbæk By, Vallensbæk, Strandha-
ven 1 

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til led-
ningsomlægning. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

Øvrige forhold 

Ca. 5 parkeringspladser nedlægges midlertidigt i for-
bindelse med ledningsomlægning. 

Der er den 8.3.2007 tinglyst servitut om dispensation 
fra byggelinie mod med 4 måneders varsel at skulle 
fjerne støjdæmpende hegn og parkeringspladser uden 
udgift for vejbestyrelsen. 

St. 1.597 – 1.723 h.s. 

Matr.nr. 5m Vallensbæk By, Vallensbæk, Bække-
skovvej 25 
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Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 2.135 – 2.252 b.s. 

Matr.nr. 100b Vallensbæk By, Vallensbæk, Vallens-
bæk Stationstorv 68D 

Arealer  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Øvrige forhold 

Der ophænges kørestrømsanlæg i eksisterende brok-
onstruktion. 

St. 2.225 – 2.299 h.s. 

Matr.nr. 100c Vallensbæk By, Vallensbæk, Vallens-
bæk Stationstorv 68 

Arealer  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Øvrige forhold 

Der etableres støttemur på banearealet. 

St. 2.188 – 2.383 v.s. 

Matr.nr. 3ao Vallensbæk By, Vallensbæk, Vejlegårds-
parken 10 

Arealer  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Øvrige forhold 

”Særligt indgreb”: Adgangssti til Søndre Ringvej om-
bygges. 

St. 2.388 – 2.588 v.s. 

Matr.nr. 7de og 7fn Vallensbæk By, Vallensbæk, Vej-
legårdsparken 3 

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

Øvrige forhold 

Der etableres nye træer på ejendommen. 

Der etableres jordankre på ejendommen. 

 

St. 2.388 – 2.464 v.s. 

Matr.nr. 81 Vallensbæk By, Vallensbæk, Vejlegårds-
parken 3 

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

Øvrige forhold 

Der etableres nye træer på ejendommen. 

St. 2.484 – 2.532 v.s. 

Matr.nr. 80 Vallensbæk By, Vallensbæk, Vejlegårds-
parken 3  

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

St. 2.585 – 2.598 v.s. 

Matr.nr. 7dg Vallensbæk By, Vallensbæk, Vejlegårds-
parken 3 

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

St. 2.627 – 2.747 v.s. 

Matr.nr. 7fs Vallensbæk By, Vallensbæk, Delta Park 
2-24 

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

St. 2.741 – 2.835 v.s. 

Matr.nr. 7fr Vallensbæk By, Vallensbæk, Delta Park 
26-32 
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Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

*(St. 2.799 – 2.962 v.s. 

Matr.nr. 104 Vallensbæk By, Vallensbæk, Delta Park 
50 

Arealer  

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter 

Ejendommen pålægges Letbaneservitut. 

Øvrige forhold 

Ca. 35 parkeringspladser nedlægges permanent.) 

*De særlige bestemmelser der udarbejdes i forbin-
delse med den supplerende besigtigelse vedrørende 
stationen v/Delta Park for denne stationering forventes 
at have de samme typer af indgreb.  

Ejendomme, der alene pålægges Letbaneservitut 

Ejendommene mellem Bækkeskovvej og Køge Bugt-
banen 

St. 1.722 – 1.745 h.s. 

Matr.nr. 18c Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 1 

St. 1.743 – 1.771 h.s. 

Matr.nr. 18hl Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 3 

St. 1.764 – 1.791 h.s. 

Matr.nr. 18hm Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 5 

St. 1.789 – 1.813 h.s. 

Matr.nr. 18kq Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 7 

St. 1.813 – 1.835 h.s. 

Matr.nr. 18kr Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 9 

St. 1.834 – 1.857 h.s. 

Matr.nr. 18ks Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 11 

St. 1.855 – 1.884 h.s. 

Matr.nr. 18ld Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 13 

St. 1.881 – 1.915 h.s. 

Matr.nr. 18lr Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 15 

St. 1.908 – 1.942 h.s. 

Matr.nr. 18ls Vallensbæk By, Vallensbæk, Fryden-
dalsvej 14 

St. 1.928 – 1.974 h.s. 

Matr.nr. 18lt Vallensbæk By, Vallensbæk, Selsøvej 59 

St. 1.974 – 2.035 h.s. 

Matr.nr. 18ip Vallensbæk By, Vallensbæk, Selsøvej 
66 

St. 2.029 – 2.229 h.s. 

Matr.nr. 18oo Vallensbæk By, Vallensbæk, Høj-
strupparken 29-65 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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