
Udskrift af forhandlingsprotokollen  

for ekspropriationskommissionen  

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring 

Sydhavnslinjen 

5. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 30. juni 2016 

 
Torsdag den 30. juni 2016, kl. 9.00, samledes 
kommissionen på Tivoli Hotel, Arni Magnussons 
Gade 2, 1577 København V for at afholde en besig-
tigelsesforretning i anledning af anlæg af Metro til 
Sydhavnen i henhold til Lov om en Cityring (lov nr. 
552 af 6. juni 2007 med ændringer ved lov nr. 526 af 
27. maj 2013, lov nr. 748 af 25. juni 2014 og lov nr. 
156 af 18. februar 2015) for så vidt angår stræknin-
gen Ingerslevsgade – Havneholmen - Teglværks-
broen, herunder metrostationerne v/Fisketorvet og 
v/Enghave Brygge, i Københavns Kommune. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 
Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen, samt de 
fra den fælleskommunale liste udvalgte medlemmer 
Anders Pedersen og Frants Hagen Hagensen. 

Som repræsentant for Københavns Kommune til-
trådte Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

For Metroselskabet I/S mødte projektdirektør Mikkel 
Kjær Jensen, enhedschef Christine Hammer, pro-
jektleder Søren Sabat, advokat Signe Hastrup Holst, 
landinspektør Stinne Katrine Larsen, landinspektør 
Anna Sandmann Pedersen (rådgiver), landinspektør 
Dorthe Lykke Nielsen (rådgiver) og advokat Hanne 
Mølbeck (rådgiver). 

Fra Københavns Kommune mødte Caroline Eiler 
Gotved, Vejmyndighed, Teknik- og Miljøforvalt-
ningen.  

Endvidere mødte Liss Danchell fra Københavns 
Kommune, Økonomiforvaltningen. 

Protokollen førtes af chefkonsulent Sine H. Kjeld-
sen.  

Endvidere mødte fra kommissariatet specialkonsu-
lent Pia Pals. 

Kommissarius fremlagde brev af 1. februar 2016 fra 
Transport- og Bygningsministeriet, hvorved projek-
tet er forelagt for kommissionen. 

Det bemærkes, at ekspropriationskommissionen ikke 
kan ændre linjeføringen af metro til Sydhavnen samt 
lokaliseringen af stationer m.v., som er fastlagt med 
baggrund i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en City-
ring med senere ændringer, kap. 3 b, VVM-redegø-
relsen, August 2015, og Københavns Kommunes 
kommuneplan 2015.  

Kommissarius fremlagde endvidere 

• Forslag til Tekniske bestemmelser, Metro til 
Sydhavnen, København, Besigtigelse v/-
Fisketorvet, Maj 2016, dokument CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-AL-2, ver. 2.0, 
dateret 3. maj 2016, med tilhørende bilag, 
idet Besigtigelsesplan tegning nr. CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-DWG-212, ver. 
2.0, erstattes af tegning nr. CR-ARSH-
STA=Fit-AR-EXP-DWG-212, ver. 3.0, og 
Besigtigelsesplan tegning nr. CR-ARSH-
STA=Fit-AR-EXP-DWG-223, ver. 2.0, er-
stattes af tegning nr. CR-ARSH-STA=Fit-
AR-EXP-DWG-223, ver. 3.0, idet de re-
viderede bestigigelsesplaner blev fremlagt af 
Metroselskabet på mødet. (De tekstrettelser, 
der følger heraf, er indarbejdet i proto-
kolteksten). 

• Forslag til Tekniske bestemmelser, Metro til 
Sydhavnen, København, Besigtigelse v/Eng-
have Brygge, Maj 2016, dokument CR-
ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-AL-1, ver. 2.0, 
dateret 4. maj 2016, med tilhørende bilag. 
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Ved dagens møde besigtigede kommissionen efter 
det offentlige møde strækningen, herunder områ-
derne ved Fisketorvet og ved Enghave Brygge m.v. 

Følgende passerede: 

Anlægsmyndigheden forelagde projektet. 

Forudsætninger 

I udredningen om Cityringen fra maj 2005 er der 
forudsat mulighed for at etablere afgreninger fra Ci-
tyringen, blandt andet en afgrening mod Ny Ellebjerg 
via Sydhavnen; ”Metro til Sydhavnen”. 

I 2013 udarbejdede Metroselskabet "Udredning af 
metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen". Udredningen 
belyser muligheden for at etablere en metro til Syd-
havnen i forbindelse med anlæg af Cityringen. 

På baggrund af udredningen blev der i juni 2014 
indgået en aftale mellem Staten og Københavns 
Kommune med tilslutning fra Frederiksberg Kom-
mune om anlæg og drift af en metro til Sydhavnen 
som en afgrening fra Cityringen. 

Lovgrundlag 

Metro til Sydhavnen anlægges i henhold til Lov nr. 
552 af 6. juni 2007 ”Lov om en Cityring”, idet der 
den 18. februar 2015 blev vedtaget en lovændring 
hertil, Lov nr. 156 ”Lov om ændring af lov om en 
Cityring”, der medfører, at Cityringen kan udvides 
med en afgrening til Ny Ellebjerg via Sydhavnen.  

Det er Transportministeren, der er bemyndiget til at 
træffe dispositioner om en udvidelse af Cityringen. 

Metroselskabet I/S forestår projektering, anlæg og 
drift af Cityringen, metro til Nordhavn og metro til 
Sydhavnen. 

Metroselskabet I/S er etableret iht. Lov nr. 551 af 6. 
juni 2007 ”Lov om Metroselskabet I/S og Arealud-
viklingsselskabet I/S”. Metroselskabet ejes i fælles-
skab af Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune og Staten.  

Som følge af § 14a i Lov nr. 748 af 25. juni 2014 
”Lov om ændring af lov om en Cityring,” kan trans-
portministeren ”…fastsætte regler om forurening og 
gener fra anlægget af Cityringen”. Det følger herefter 
af § 14b i samme lov, at transportministeren, i for-
længelse af regler fastsat efter § 14a, skal fastsætte 
regler om tilbud om kompensation til beboere. Disse 
regler er på Cityringen og metro til Nordhavn ud-
møntet ved henholdsvis byggepladsbekendtgørelsen 
(BEK nr. 230 af 26. februar 2015), hvori de maksi-
male støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet er 
fastlagt og nabopakkebekendtgørelsen (BEK nr. 630 
af 7. maj 2015), der regulerer udbetaling af kompen-
sationer til naboer til metrobyggepladser i forbindelse 
med aften- og natarbejder på metrobyggepladserne. 
Metro til Sydhavnen forventes tillige at blive omfat-
tet af henholdsvis byggeplads- og nabopakkebe-
kendtgørelsen. 

Baggrund for metro til Sydhavnen 

Metro til Sydhavnen etableres gennem byudviklings-
områderne på Enghave Brygge, Teglholmen og Slu-
seholmen samt gennem det eksisterende bolig- og 
erhvervsområde ved Kongens Enghave. 

Etablering af metro til Sydhavnen vil få stor betyd-
ning, dels for de eksisterende beboere og erhvervs-
drivende, dels for de mange beboere og erhvervsdri-
vende, der i løbet af de kommende år bosætter sig i 
byudviklingsområderne. 

Metroen er en effektiv og miljøvenlig transportform 
og en metro til Sydhavnen vil medvirke til et markant 
løft af den kollektive trafik for området.  

Med metro til Sydhavnen skabes, sammen med City-
ringen og metro til Nordhavn, direkte forbindelse 
mellem de eksisterende kvarterer i Sydhavnen, de 
nye byudviklingsområder og de centrale bydele, her-
under til de eksisterende offentlige transportmu-
ligheder i København og på Frederiksberg. 

Linjeføringen for metro til Sydhavnen og dens sam-
menhæng med det øvrige banenet fremgår af figur 
1.2.1 og figur 1.2.2. 



33 30.06.2016 
 

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

 

Figur 1.2.2 Linjeføringsdiagram, der viser Cityringen, metro til Nordhavn og metro til Sydhavnens samme-
hæng med det øvrige banenet. 

 

Metro til Sydhavnen forudsættes anlagt som en inte-
greret del af Cityringen med direkte forbindelse fra 
den kommende metrostation ved København H til 
fem nye metrostationer – ved v/Fisketorvet, v/-
Enghave Brygge, v/Sluseholmen, v/Mozarts Plads og 
Ny Ellebjerg. Metro til Sydhavnen forventes taget i 
brug ultimo 2023. 

Metro til Sydhavnen anlægges som en dobbeltrettet 
pendullinje mellem Ny Ellebjerg og København H, 
der forbindes via Cityringen til metro til Nordhavn 
og Orientkaj, se figur 1.2.3. 
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Figur 1.2.3 Pendullinje fra Ny Ellebjerg til Orientkaj.

Det vurderes, at 20.000-30.000 passagerer vil stige 
på et metrotog på metrostationerne ved v/Fisketorvet, 
v/Enghave Brygge, v/Sluseholmen, v/Mozarts Plads 
og Ny Ellebjerg i et hverdagsdøgn. Metro til Syd-
havnen forventes at styrke den samlede trafikdæk-
ning i hovedstadsområdet, idet den vil give en bedre 
betjening af de korte rejser i indre København.  

Kommunal planlægning og tilladelser 

Københavns Kommune har udarbejdet en VVM-
redegørelse for metro til Sydhavnen. VVM-redegø-
relsen omfatter en aftalt og finansieret løsning for 
metro til Sydhavnen med de underjordiske metrosta-
tioner ved v/Fisketorvet, v/Enghave Brygge, v/-
Sluseholmen (nord), v/Mozarts Plads og Ny Elle-
bjerg i terræn. VVM-redegørelsen indeholder desu-
den to forslag til stationsalternativer; v/Sluseholmen 

(syd) og Ny Ellebjerg som underjordisk station. 
VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i 
perioden 24. august til 18. oktober 2015. Se figur 
1.3.1. 

Københavns Kommune har den 10. december 2015 
vedtaget Kommuneplan 2015. Med vedtagelsen af 
kommuneplanen er der fastlagt retningslinjer og 
rammebestemmelser, som muliggør undergrundssta-
tionerne v/Fisketorvet, v/Enghave Brygge, v/-
Sluseholmen (syd) herefter benævnt som v/-
Sluseholmen og v/Mozarts Plads, samt en station i 
terræn ved Ny Ellebjerg. Kommunen har samtidig 
meddelt VVM-tilladelse for ovennævnte strækning. 
Der er dog fastholdt en mulighed for, at Metrosel-
skabets ejere kan beslutte en underjordisk løsning 
ved Ny Ellebjerg. 

 

 

Figur 1.3.1 Hovedforslag af linjeføring vist med sort, alternative linjeføringer vist med orange og rød. 

 

Projekteringen af forpladser sker i et samarbejde 
mellem Metroselskabet og Københavns Kommune 
og i dialog med lokale interessenter. Projekteringen 
vil fortsætte i de kommende år, og Københavns 
Kommune vil i løbet af 2016 igangsætte udarbejdelse 
af særskilte lokalplaner for de fem stationsforpladser. 

Ud af metro til Sydhavnens fem stationsområder, har 
tre af områderne vedtagne lokalplaner. Dette er hen-
holdsvis v/Fisketorvet, v/Enghave Bygge og 
v/Sluseholmen. 
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V/Fisketorvet, v/Enghave Brygge og v/Sluseholmen 

Der vil i de kommende år blive igangsat store byud-
viklingsprojekter for disse områder, hvor de vedtagne 
lokalplaner giver mulighed for opførelse af nye bo-
ligområder samt indretning af serviceerhverv i til-
knytning til stationsforpladserne. 

V/Mozarts Plads 

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området om-
kring Mozarts Plads. Placeringen er omfattet af 
kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlæg-
ger arealanvendelsen til udlagt vejareal.  

Ny Ellebjerg 

Ved Ny Ellebjerg stationsområde er metrostationen i 
terræn placeret uden for lokalplanområderne. Place-
ringen er omfattet af kommuneplanens rammebe-
stemmelser, der fastlægger arealanvendelsen til tek-
niske anlæg. 

Hvis det alternative forslag om en underjordisk sta-
tion ved Ny Ellebjerg besluttes, er denne placeret 
inden for et allerede lokalplanlagt område. 

Tegningsoversigt  

Som bilag til Tekniske bestemmelser for 
v/Fisketorvet hører følgende tegninger: 

• Oversigtsplan – v/Fisketorvet, – Dybbøls-
gade – Kalvebod Brygge, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-DWG-201, ver. 
2.0 

• Oversigtsplan – v/Fisketorvet, Kalvebod 
Brygge - Fiskerihavnsgade, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-DWG-202, ver. 
1.0 

• Besigtigelsesplan – v/Fisketorvet, Dybbøls-
gade – Kalvebod Brygge, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-DWG-211, ver. 
2.0 

• Besigtigelsesplan – v/Fisketorvet, Kalvebod 
Brygge - Tømmergraven, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-DWG-212, ver. 
3.0 

• Besigtigelsesplan – v/Fisketorvet – Reinfilt-
ration og pejlebrønde, Kalvebod Brygge - 
Tømmergraven, tegning nr. CR-ARSH-
STA=Fit-AR-EXP-DWG-221, ver. 2.0 

• Besigtigelsesplan – v/Fisketorvet – Lednin-
ger og arbejdsareal til vej, Vasbygade – 
Skibbroen, 

tegning nr. CR-ARSH-STA=Fit-AR-EXP-
DWG-222, ver. 1.0 

• Besigtigelsesplan – v/Fisketorvet – Arbejds-
areal til permanent vej, Arni Magnussons 
Gade – Kalvebod Brygge, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Fit-AR-EXP-DWG-223, ver. 
3.0 

Som bilag til Tekniske bestemmelser for v/Enghave 
Brygge hører følgende tegninger: 

• Oversigtsplan – v/Enghave Brygge, Skib-
broen - Landvindingsgade, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-201, ver. 
2.0 

• Oversigtsplan – v/Enghave Brygge, Tøm-
mergravsgade - Teglholmsgade, tegning nr. 
CR-ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-202, 
ver. 1.0 

Oversigtsplan – v/Enghave Brygge, Tegl-
holmsgade - Ben Websters Vej, tegning nr. 
CR-ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-203, 
ver. 1.0 

• Besigtigelsesplan – v/Enghave Brygge, Skib-
broen - Landvindingsgade, tegning nr. CR-
ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-211, ver. 
2.0 

• Besigtigelsesplan – v/Enghave Brygge, Tøm-
mergravsgade - Teglholmsgade, tegning nr. 
CR-ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-212, 
ver. 2.0 

• Besigtigelsesplan – v/Enghave Brygge, Tegl-
holmsgade – Teglværkshavnen, tegning nr. 
CR-ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-213, 
ver. 2.0 

• Besigtigelsesplan – v/Enghave Brygge – 
Ledninger, reinfiltration og pejlebrønde, 
Tømmergravsgade - Teglholmsgade, tegning 
nr. CR-ARSH-STA=Ebr-AR-EXP-DWG-
221, ver. 2.0 

Projektbeskrivelse 

Generel projektbeskrivelse 

Metro til Sydhavnen udføres som en afgrening til 
Cityringen og medfører anlæg af 2 gange 4,5 km spor 
samt fem stationer, et sporskiftekammer og et mod-
tage-/afgreningskammer. 

Metro til Sydhavnen etableres anlægsmæssigt som en 
underjordisk afgrening fra den eksisterende metros-
trækning mellem Cityringen og kontrol- og vedlige-
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holdelsescenteret (CMC) v/Otto Busses Vej via af-
greningskammeret Havneholmen skakt beliggende 
under Banedanmarks arealer umiddelbart nord for 
Vasbygade. 

Metro til Sydhavnen etableres som en boret tunnel 
fra Havneholmen skakt frem til metrostationen 
v/Sluseholmen via stationerne v/Fisketorvet og 
v/Enghave Brygge. De tre metrostationer etableres 
som underjordiske stationer i en dybde på 17-21 m. I 
tilknytning til stationen v/Enghave Brygge etableres 
et sporskiftekammer. 

Metrotunnelen bores herefter videre til stationen 
v/Mozarts Plads, hvor metrostationen anlægges som 
en overfladenær station. Stationen anlægges i en 
dybde på ca. 12 m. 

Metrotunnelen bores videre til et modtage-
/afgreningskammer ved v/Haydnsvej, hvorfra me-
troen føres op i terræn frem til Ny Ellebjerg, hvor der 
bliver mulighed for at skifte til S-tog, regionaltog 
eller fjerntog. 

Metro til Sydhavnen slutter ved omstigningsstationen 
Ny Ellebjerg. Der vil være mulighed for, at metroen 
senere forlænges via afgreningskammeret ved 
v/Haydnsvej. 

Hvis det alternative forslag om en underjordisk sta-
tion ved Ny Ellebjerg besluttes, etableres i forbin-
delse med stationsboksen et sporskiftekammer, og 

modtage-/afgreningskammeret ved v/Haydnsvej ud-
går, se figur 1.3.1 og figur 3.1.3.1.  

Stationering 

Metro til Sydhavnens systemlinje er stationeret med 
nulpunkt (st. 0) ved Havneholmen skakt og med sti-
gende stationering mod Ny Ellebjerg. 

Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses-
planer. 

Stationer 

Metro til Sydhavnen anlægges med følgende fem 
stationer.: 

• v/Fisketorvet (underjordisk)* 

• v/Enghave Brygge (underjordisk)* 

• v/Sluseholmen (underjordisk)* 

• v/Mozarts Plads (overfladenær)* 

• Ny Ellebjerg (i terræn) 

*Arbejdsnavne, de endelige navne fastlægges senere. 

Sporskifte- og afgreningskamre 

I forlængelse af stationen v/Enghave Brygge anlæg-
ges et sporskiftekammer. 

Der vil ved v/Haydnsvej blive anlagt et kombineret 
modtage- og afgreningskammer, hvor tunnelstræk-
ningen føres til terræn frem til Ny Ellebjerg.

 
Figur 3.1.3.1 Oversigtskort over Cityringen, metro til Nordhavn og metro til Sydhavnen  
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Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) 

Metro til Sydhavnen bliver en integreret del af City-
ringen og skal derfor også serviceres af Cityringens 
kontrol- og vedligeholdelsescenter, CMC, beliggende 
Vasbygade 14, 2450 Københavns SV. 

Udformning af stationer 

I lighed med Cityringen udføres stationerne på metro 
til Sydhavnen efter princippet ”mere af samme 
slags”. Det betyder, at metrostationerne 
v/Fisketorvet, v/Enghave Brygge og v/Sluseholmen 
udføres som underjordiske metrostationer som for 
eksempel København H. 

Stationen v/Mozarts Plads udføres som en overfla-
denær station som for eksempel Enghave Plads. 

Ny Ellebjerg udføres som en station i terræn med et 
lukket stationsrum, som kendes fra metrostationen 
Lufthavnen. 

V/Fisketorvet, v/Enghave Brygge og v/Sluseholmen  

Stationerne udføres som underjordiske stationer med 
gennemgående mellemliggende niveau med billet-
salg. 

Fra stationsforpladsen er der adgang via trappe og 
elevatorer til concourse (mellemliggende niveau) 
med billetsalg og herfra adgang ned til perronen. Det 
mellemliggende niveau vil fungere som et åbent ni-
veau, hvor der vil være adgang til perronen fra begge 
trappenedgange fra gadeniveau. Herved optimeres 
adgangen til stationerne. Se figur 3.1.5.1. 

Stationerne får en perronbredde på 7 m og et sporni-
veau beliggende ca. 20 m under terræn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1.5.1 Længdesnit af metrostationerne v/Fisketorvet, v/Enghave Brygge og v/Sluseholmen. 
 
 

V/Mozarts Plads  

Stationen udføres som en overfladenær station med 
mellemliggende niveau med billetsalg. Stationen får 
en perronbredde på 7 m og et sporniveau beliggende 
ca. 12 m under terræn. 

Fra stationsforpladsen er der via trappe og elevatorer 
direkte adgang til perronen. Se figur 3.1.5.2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1.5.2 Længdesnit af metrostationen v/Mozarts Plads. 
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Ny Ellebjerg 

Ny Ellebjerg udføres som en station i terræn. Fra 
stationsforpladserne nord og syd for stationen er der 
adgang til perronen med billetsalg via henholdsvis 
underjordisk tunnel, trappe og elevatorer fra nord og 

stibro fra syd. Perronen har en bredde på 7 m og ud-
styres med afskærmende perrondøre mellem station 
og metrotog med henblik på at forbedre sikkerheden 
og driften af den overjordiske metrostation. Se figur 
3.1.5.3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1.5.3 Længde- og tværsnit af Ny Ellebjerg metrostation 

 

Da stationen bliver udført som endestation, bliver 
sporene ført videre til 60 m efter perron – såkaldte 
stopspor. 

På Ny Ellebjerg vil der være mulighed for at skifte til 
fjern-, regional- og S-tog, se figur 3.1.5.4.  

 
Figur 3.1.5.4 Illustration af Ny Ellebjerg i terræn, (rød) metroperron, (lyseblå) nyt transferom-
råde/færdselsareal (bro) fra vest, (mørkeblå) adgang til metroen (tunnelsystem) fra nord, (lysegrå) eksiste-
rende baneanlæg.  
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Hvis det alternative forslag om en underjordisk sta-
tion ved Ny Ellebjerg besluttes, placeres stationen på 
Banedanmarks areal under den eksisterende S-togs-
station for Ringbanen, der i givet fald flyttes mod 
syd. Metrostationen kommer til at ligge umiddelbart 
nordvest for Ny Ellebjerg Stations nordre forplads, 
som hovedtrappen placeres ud til. Herfra kan etable-
res en omstigningstunnel, som giver adgang til Ring-
banen (S-tog), regional- og fjerntog, mens der fra den 
sydlige forplads kan etableres adgang til Køge Bugt 
Banen (S-tog). 

Udførelse 

Princippet ”mere af samme slags” betyder, at erfarin-
ger fra anlæg af dels den eksisterende metro, dels af 
Cityringen og metro til Nordhavn inddrages ved an-
læg af metro til Sydhavnen, både i forhold til an-
lægsudformning og konstruktionsmetoder samt i 
forhold til håndtering af og hensynstagen til om-
kringliggende bygninger. 

Tunnelstrækningen 

Tunnelstrækningen fra Havneholmen skakt til mod-
tage-/afgreningskammeret ved v/Haydnsvej udføres 
ved boring med tunnelboremaskiner i kalklagene 
under København, idet hvert spor fremføres i sit eget 
tunnelrør.  

I forbindelse med tunnelboringen udføres foranstalt-
ninger for, at tunnelboremaskinerne kan bore ind/ud 
af stationerne. Der reserveres derfor typisk et areal i 
forlængelse af stationsboksene for at kunne foretage 
jordforstærkninger fra overfladen.  

Ved etablering af pumpesumpe i tunnelernes lav-
punkter kan det blive nødvendigt fra overfladen at 
foretage fortætning af den omgivende kalk. Der re-
serveres derfor typisk et areal hertil. 

For at forebygge, at bygninger og andre anlæg som 
for eksempel Øresundsbanen sætter sig, når tunnel-
boremaskinen passerer, kan det være nødvendigt at 
jordforstærke ved at injicere cement på udvalgte ste-
der, hvorved bæreevnen af jordlagene over de frem-
tidige tunneler forøges. 

Det kan desuden på udvalgte steder være nødvendigt 
at foretage jordforstærkning under enkelte bygninger. 

Gravet tunnel (Cut & Cover) 

Fra modtage-/afgreningskammeret ved v/Haydnsvej 
mod Ny Ellebjerg anlægges en gravet tunnel (Cut & 
Cover), som går over i en åben rampe. En Cut & 
Cover tunnel konstrueres ved at lave en udgravning, 

derefter støbes tunnelelementerne og til sidst tilbage-
fyldes udgravningen. 

Arbejdspladser 

Ved de fremtidige stationer og ved afgrenings- og 
modtagekammeret ved v/Haydnsvej indrettes der 
midlertidige arbejdspladser. Omlægning af ledninger 
vil kræve arbejdsarealer i områderne omkring ar-
bejdspladserne. 

I anlægsperioden, hvor arbejdspladserne er i brug, vil 
der forekomme støj, støv og vibrationer i nærområ-
det. Anlægsarbejderne vil generelt overholde de 
grænseværdier, der fremgår af gældende lovgivning. 
På nuværende tidspunkt er byggeriet af Cityringen og 
metro til Nordhavn således omfattet af byggeplads-
bekendtgørelsen og nabopakkebekendtgørelsen, som 
også vil komme til at gælde for byggeriet af metro til 
Sydhavnen. Der vil i de forskellige anlægsfaser kun-
ne forekomme arbejder i dagtimerne (7-18), af-
tentimerne (18-22) og nattetimerne (22-07).  

Faserne fra etablering af byggeplads for stationsbyg-
geri til og med afvikling af samme kan vare ca. 65 
måneder. Hertil kommer varigheden af de forudgå-
ende ledningsarbejder samt de efterfølgende arbejder 
for anlæg af stationsforplads. 

Anlæg af en metro til Sydhavnen betyder, at der etab-
leres seks forskellige byggepladser: 

• Arbejdspladsen ved v/Fisketorvet metrosta-
tion vil fungere som arbejdsplads for stati-
onsarbejde. 

• Arbejdspladsen ved v/Enghave Brygge me-
trostation vil fungere som arbejdsplads for 
den borede tunnel, stationsarbejde samt spor-
skiftekammer.  

• Arbejdspladsen ved v/Sluseholmen metrosta-
tion vil fungere som arbejdsplads for stati-
onsarbejde. 

• Arbejdspladsen ved v/Mozarts Plads metro-
station vil fungere som arbejdsplads for sta-
tionsarbejde. 

• Arbejdspladsen ved v/Haydnsvej vil fungere 
som byggeplads for etablering af modtage- 
og afgreningskammer for tunnelboremaski-
nen og som arbejdsplads for Cut & Cover 
tunnel og den dybe del af den åbne rampe. 

• Arbejdspladsen ved Ny Ellebjerg vil fungere 
som arbejdsplads for stationsarbejde. Langs 
Banedanmarks spor vil der blive etableret ar-
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bejdsplads for sporarbejder i terræn og på 
dæmning, som anlægges parallelt med Ba-
nedanmarks spor. Forlængelsen af tunnelen 
til stiforbindelsen Strømmen vil også blive 
udført herfra. 

De 6 arbejdspladser kan opdeles i 3 typer af arbejds-
pladser: 

1. Arbejdsplads til underjordiske stationer og 
modtage-/afgreningskammer 

2. Tunnelarbejdsplads 

3. Arbejdsplads til station i terræn 

Der vil overordnet set blive udført forskellige typer 
af arbejde på de forskellige typer af arbejdspladser: 

Arbejdsplads til underjordiske stationer og modtage-
/ afgreningskammer (v/Fisketorvet, v/Enghave Bryg-
ge, v/Sluseholmen og v/Mozarts Plads) 

• Omlægning af ledninger, der hidtil har været 
placeret inden for stationsboksens areal. 
Sideløbende vil der foregå arkæologiske for-
undersøgelser. 

• Etablering af selve arbejdspladsen for stati-
ons-/kammerbyggeriet. Dette omfatter fjer-
nelse af byudstyr, opstilling af byggeplads-
hegn i ca. 4 m’s højde, kraner og skurvogne.  

• Etablering af indfatningsvægge for stations-
boks og kammer. 

• Etablering af anlæg til grundvandskontrol 
(reinfiltrations- og pejleboringer samt forde-
lingsledninger) på arbejdspladsen samt i de 
nærliggende gader og på private arealer.  

• Udgravning af stationsboks og kammer samt 
støbning af bund, dæk og vægge.  

• Etablering af indfatningsvægge, udgravning 
og støbning af beton for udførelse af overfla-
denære anlæg (trappe m.v.) i tilslutning til 
stationsboksen. 

• Montering af tekniske installationer og stati-
onsudstyr i stationsboksen og kammeret.  

• Afvikling af arbejdsplads.  

• Anlæg af stationsforplads, ovenlys og belæg-
ninger.  

Under udgravning af stationen skal indfatningsvæg-
gene afstives, hvilket blandt andet kan ske med jord-

ankre. Der er derfor reserveret et areal rundt om sta-
tionsboksen, hvor der kan etableres jordankre. 

Arbejdsplads til tunnelarbejdsplads (v/Enghave 
Brygge) 

• Indretning af tunnelbyggeplads med special-
funktioner, herunder separationsanlæg, op-
lagsplads for tunnel-muck, oplagsplads for 
tunnelelementer, betonblandeanlæg, ventila-
tionsanlæg, værksteder m.m. 

• Tunnelborearbejdet genererer opgravet mate-
riale, ”tunnel-muck”, der transporteres gen-
nem tunnelrørene tilbage til tunnelar-
bejdspladsen via arbejdstog. 

• Transport af tunnelelementer og tunnel-muck 
til og fra arbejdspladsen. Tunnel-mucken 
transporteres via lastbil eller pram til land-
vindingsprojektet i Nordhavn eller anden 
godkendt modtagelokalitet.  

Der vil i døgndrift blive boret fra tunnelarbejdsplad-
sen på v/Enghave Brygge, forventeligt først i retning 
mod v/Haydnsvej og derefter mod Havneholmen 
skakt. 

Arbejdsplads til station i terræn (Ny Ellebjerg) 

• Omlægning af ledninger, der er placeret in-
den for det kommende trace og stationsplace-
ring. Sideløbende vil der foregå arkæologi-
ske forundersøgelser. 

• Etablering af selve arbejdspladsen for stati-
onsbyggeriet og spor i terræn. Dette omfatter 
fjernelse af enkelte bygninger, rydning af be-
plantning, opstilling af byggepladshegn i 
maksimalt 4 m’s højde, kraner og skurvogne.  

• Jordarbejde langs eksisterende spor samt 
etablering af støttevægge og lægning af spor. 

• Anlæg af station med perronfoyer, perron og 
stationsbygning. 

• Anlæg af teknikbygning og kabelgrav til per-
ron. 

• Anlæg af transfertunnel under København-
Ringsted Banen og under brokonstruktion for 
Køge Bugt Banen. 

• For at øge metrostationens tilgængelighed 
for fodgængere etableres en gangbro over 
Øresundssporene til Pilestykket. 
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• Tilslutning af elevatorer fra transfertunnel til 
Køge Bugt Banens perroner. 

• Justering af vejprofil og forlængelse af trans-
fertunnel ved Strømmen. 

• Montering af tekniske installationer og stati-
onsudstyr på stationen og i teknikbygning. 

• Anlæg af spor inkl. tekniske installationer i 
terræn frem til rampe- og kammerkonstruk-
tion ved v/Haydnsvej.  

• Afvikling af byggeplads. 

• Etablering af stationsforplads med belæg-
ning, belysning, cykelparkering og andet by-
inventar.  

Sikring af bygninger samt pejle og reinfiltration 

Stabiliteten i undergrunden kan blive påvirket, både 
når grundvandet i stationsudgravninger midlertidigt 
pumpes væk af hensyn til anlægsarbejdet, og når 
tunnelboremaskinen passerer.  

Overvågning af grundvandsstanden foretages fra 
pejlebrønde. Grundvandsspejlet fastholdes dels ved 
at begrænse indsivning af grundvand til byggegru-
berne og dels ved at nedpumpe vand i undergrunden 
omkring byggegruberne (reinfiltration). Ved de 
igangværende anlægsarbejdere for Cityringen og 
metro til Nordhavn anvendes denne metode, hvor-
med grundvandssænkning undgås. 

Reinfiltrations- og pejlebrønde forventes udført ved 
alle stations- og kammeranlæg på metro til Sydhav-
nen. 

Ved v/Fisketorvet, v/Enghave Brygge og v/Sluse-
holmen kan der blive tale om at benytte havvand til 
reinfiltration, da grundvandet i forvejen er påvirket af 
saltvand. 

Det er den kommende entreprenør, der træffer den 
tekniske afgørelse om placering og antal af pejle- og 
reinfiltrationsbrønde. I besigtigelsesmaterialet er der 
angivet zoner, inden for hvilke der forventes udført 
pejle- og reinfiltrationsbrønde. Ekspropriation af 
retten til at anlægge brønde og tilhørende vandled-
ninger vil først finde sted, når anlægsentreprenøren 
har fastlagt placeringerne af disse. 

Boringerne kan etableres med kørefaste dæksler. 
Som udgangspunkt kræver Københavns Kommune, 
at fordelingsledningerne til reinfiltrationsbrøndene 
nedgraves. Der kan alternativt etableres ophængte 
rørføringer, når trafikforholdene mv. nødvendiggør 
dette. 

Bygningsregistrering 

Metroselskabet vil foretage en overordnet bygnings-
registrering af samtlige bygninger inden for en 100 m 
bred zone over linjeføringen for metro til Sydhavnen. 
Inden for en 400 m bred zone identificeres fredede 
bygninger, bygninger omfattet af ”Lov om Folkekir-
kens kirkebygninger og kirkegårde” samt bygninger 
klassificeret med høj bevaringsværdi, og sådanne 
bygninger vises på kortmateriale.  

På baggrund af den overordnede bygningsregistre-
ring og viden om udbudsprojektets udførelsesmeto-
der, skadesforebyggende tiltag og risikoberegninger 
udvælges de bygninger, der stikprøvevis bliver gjort 
til genstand for en detaljeret inspektion samt ind-
hentning af relevante tegninger i Københavns Kom-
munes byggesagsarkiv. Disse bygninger identificeres 
på tegninger, men selve inspektionen sker først få 
måneder før, selve anlægsarbejderne når frem til den 
pågældende ejendom. Inspektionen kan blandt andet 
omfatte fotoregistrering af revner, deformationer med 
videre samt verifikation af byggesagsarkivets oplys-
ninger og, hvor det er relevant, nivellement af ud-
valgte dele af bygningen.  

Ledningsarbejder 

Etablering af metro til Sydhavnen nødvendiggør 
omlægning eller forstærkning af et antal eksisterende 
ledningsanlæg.  

Ledningsarbejderne sker forud for, at anlægsentre-
prenørens arbejde påbegyndes, og omfatter stort set 
alle ledningstyper – vand, kloak, gas, el, fjernvarme, 
tele- og fiberkabler. 

Derved sikres, at de forskellige forsyninger oprethol-
des i hele forløbet.  

Ledningsarbejderne gennemføres med ledningsejerne 
som bygherre, og forventes at være afsluttet, før det 
egentlige metrobyggeri påbegyndes.  

Der udarbejdes ledningsprotokolaftaler, som udgør 
aftalegrundlaget mellem Metroselskabet I/S og de 
enkelte ledningsejere. Ledningsprotokolaftalen vil 
indeholde alle relevante oplysninger vedrørende de 
pågældende ledningsarbejder, herunder nærmere 
fastlæggelse af projektering, udførelse, betaling, tids-
plan, eventuelt servitutpålæg mv.  

Ledningsprotokolaftalerne, der vedrører lednings-
omlægninger i veje, skal godkendes af Københavns 
Kommune som vejmyndighed. Ledningsprotokolaf-
talerne vil herefter blive forelagt ekspropriations-
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kommissionen med henblik på afklaring af eventuelle 
udestående spørgsmål og til endelig godkendelse.  

Trafikomlægninger 

Permanente trafikomlægninger 

Etablering af metro til Sydhavnen vil medføre en-
kelte permanente ændringer af trafikken. 

Midlertidige trafikomlægninger 

I byggeperioden for metro til Sydhavnen samt i peri-
oden for ledningsomlægninger vil trafikken i nød-
vendigt omfang blive omlagt i gadenettet omkring 
arbejdspladserne ved de enkelte stationer og kamre. 

Alle trafikomlægninger tilrettelægges i samråd med 
vejmyndigheden i Københavns Kommune, der ind-
drager politiet, kommunens trafikkøberfunktioner og 
trafikselskabet Movia, så kollektiv og individuel 
trafik fortsat kan afvikles, dog med indskrænkninger. 

Arkæologi 

Ved udgravningerne på arbejdspladserne ved 
v/Fisketorvet, v/Sluseholmen, v/Mozarts Plads og Ny 
Ellebjerg kan der forekomme arkæologiske fund. 
Hvis der under udgravningerne til stationerne sker 
fund i større omfang end forventet, kan det medføre 
en forlængelse af den planlagte graveperiode og i sin 
yderste konsekvens en forsinkelse af det samlede 
anlæg. 

Areal- og rettighedserhvervelser 

I henhold til ”Lov om en Cityring” kan alle nødven-
dige areal- og rettighedserhvervelser til etablering og 
anlæg af metro til Sydhavnen ske ved ekspropriation. 
Ekspropriationerne sker efter reglerne i ”Lov om 
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom”.  

Ved erstatningsfastsættelse gælder desuden reglerne i 
§ 103 stk. 1 og 2 i ”Lov om offentlige veje m.v.”  

Stationer og kamre vil blive placeret dels på offent-
ligt ejede vej- og pladsarealer samt søterritorie og 
dels på private ejendomme. Ved placering på private 
ejendomme erhverver Metroselskabet som hovedre-
gel de berørte arealer permanent.  

Der skal erhverves ret til midlertidig benyttelse af 
arealer til etablering af arbejdspladser, til omlægning 
af ledninger, til arkæologiske undersøgelser, til mid-
lertidige vejadgange og trafikomlægninger.  

Der skal erhverves ret til midlertidig og permanent 
placering af jordankre og ret til midlertidig etablering 

af pejlebrønde, reinfiltrationsbrønde og ret til perma-
nent jordforstærkning. 

I besigtigelsesmaterialet er angivet områder, inden 
for hvilke brøndenes og jordankrenes endelige place-
ring senere fastlægges. Den konkrete placering fast-
lægges af den entreprenør, der skal udføre anlægget.  

For at sikre tilfredsstillende adgangs-, brandsluk-
nings- og redningsforhold skal der desuden erhverves 
ret til at inddrage parkeringspladser på private arealer 
af hensyn til anlægsarbejderne. Desuden kan der 
erhverves ret til midlertidig råden over bygningsdele 
samt eventuelt ret til at foretage ombygninger.  

I henhold til Jernbanelovens § 38, har Metroselskabet 
I/S desuden, hvis det skønnes nødvendig, blandt an-
det adgang til ”at foretage jordbundsundersøgelser, 
opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af 
udendørsarealer for at foretage undersøgelser og 
projektering af nye baneanlæg eller ændringer af 
eksisterende baneanlæg samt klimarelaterede afvær-
geforanstaltninger”. 

Tekniske aftaler 

En del af rettighedserhvervelserne vil finde sted på 
arealer tilhørende By & Havn, Københavns Kom-
mune og Banedanmark.  

For disse arealer vil der blive indgået en række tekni-
ske aftaler om anlæg og drift af metro, herunder mid-
lertidig og permanent overdragelse af arealer, nedriv-
ning af bygninger, etablering af omstigningsstation, 
opretholdelse af jernbanesikkerhed. m.v. 

Aftalerne vil blive forelagt ekspropriationskommissi-
onen med henblik på afklaring af eventuelle udestå-
ende spørgsmål og endelig godkendelse.  

Aftaler om ombygninger 

Ombygning af de enkelte ejendomme vil blive fast-
lagt i aftaler, der forventes indgået med de enkelte 
lodsejere. I de enkelte aftaler vil det blive fastlagt, 
hvordan ejendommene forventes ombygget, vilkår 
for ombygning i øvrigt og tilbageføring efter afslut-
ning af arbejderne på metro til Sydhavnen. 

Sådanne aftaler vil blive forelagt ekspropriations-
kommissionen med henblik på afklaring af eventuelle 
udestående spørgsmål, fastsættelse af erstatning og 
endelig godkendelse.  

Servitutpålæg 

På ejendomme over tunnelrørene samt på ejendomme 
der grænser op til stationerne, kamre, metro på rampe 
og i terræn tinglyses en servitut til sikring af metro-
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anlægget (servitut om metro). Servituttens formål er 
at forhindre, at der for eftertiden foretages noget på 
ejendommene, der kan skade metroanlægget og der-
med forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed.  

For så vidt angår de underjordiske anlæg, tinglyses 
servitutten på alle ejendomme beliggende indenfor 
ca. 17 m målt fra centerlinje af nærmeste tunnelrør 
og ca. 30 m målt fra yderkant af stations-, kammer- 
og rampekonstruktionerne.  

Ved de overjordiske anlæg ved metrostationen ved 
Ny Ellebjerg tinglyses servitut om metro på alle 
ejendomme beliggende indenfor ca. 30 m målt fra 
nærmeste spormidte.  

For de underjordiske anlæg kan servitutten indeholde 
blandt andet bestemmelser om:  

• Maksimal belastning. 

• Maksimal udgravningsdybde. 

• Oplag af brandfarlige væsker. 

• Placering af ledninger med brandfarligt ind-
hold. 

• Beplantning, kraner/konstruktioner og lig-
nende. 

• Elektriske forhold. 

• Placering af bygninger. 

• Færdelsret. 

• M.m. 

For de overjordiske anlæg kan servitutten desuden 
indeholde bestemmelser om: 

• Maksimal byggehøjde. 

• Beplantning. 

• M.m. 

Beskyttelse af metro i offentlige vejarealer og uma-
trikulerede arealer 

På offentlige vejarealer og umatrikulerede arealer 
kan der ikke tinglyses servitut. Der vil i stedet i de 
tekniske aftaler med Københavns Kommune og By 
& Havn blive fastsat bestemmelser om, at Køben-
havns Kommune og By & Havn i deres administra-
tion af arealerne skal handle i overensstemmelse med 
metroservituttens bestemmelser.  

Hvis et offentligt vejareal nedlægges, vil kommunen 
være forpligtet til at tinglyse servitutten på det på-

gældende areal. Det samme gælder for By & Havn, 
hvis de umatrikulerede havnearealer matrikuleres. 

Særligt for v/Fisketorvet 

Det fremlagte projekt for etablering af en metrosta-
tion ved v/Fisketorvet udgør en del af det samlede 
projekt for etablering af metro til Sydhavnen, således 
som beskrevet ovenfor.  

Beskrivelse af anlægsarbejder ved v/Fisketorvet 

Stationen v/Fisketorvet etableres mellem den syd-
vestlige del af Fisketorvet Shopping Center (herefter 
benævnt ”Fisketorvet”) og den private fællesvej 
Havneholmen. Nedgangene til metrostationen place-
res mod sydøst, delvist i den eksisterende rundkørsel 
ved den private fællesvej, Havneholmen, hvor der 
også etableres en dobbelt elevator, og mod nordvest 
ved Fisketorvets vestlige hjørne. Der etableres ven-
tilationsriste i terræn mod sydøst, og riste for brand-
ventilation placeres nær nedgangen mod nordvest. 
Ovenlys placeres i stationstaget i stationens center-
linje.  

Stationen udføres med vandskot mod tunnelerne til 
sikring mod oversvømmelse, og stationsboksen er 
derfor forlænget med 4,8 meter i forhold til en stan-
dardstation. 

Anlægsarbejdet for metrostationen udføres primært 
på arealet beliggende mellem Fisketorvet og den 
private fællesvej, Havneholmen.  

Som følge af stationens placering i umiddelbar nær-
hed til eksisterende ledninger, der ikke omlægges, vil 
der ikke blive reserveret areal til jordforstærkning i 
den nordvestlige ende af stationsboksen. Som erstat-
ning herfor, etableres en midlertidig konstruktion 
nede i stationsboksen. 

Som følge af stationsanlægget nedlægges ca. 44 par-
keringspladser på Fisketorvets arealer permanent. 

Eksisterende beplantning, byudstyr mv. inden for 
arbejdsarealet fjernes. 

Fisketorvet har planer om en udbygning mod vest og 
syd, der bl.a. indebærer, at centeret ønsker at ud-
bygge hen over den kommende metrostation 
v/Fisketorvet. En eventuel udbygning af Fisketorvet 
vil derfor få indflydelse på udformning og placering 
af stationselementer samt Metroselskabets øvrige 
anlægsarbejder.  
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Satellitarbejdsplads 

Udover hovedarbejdspladsen ved v/Fisketorvet etab-
leres en satellitarbejdsplads nordvest for Fisketorvet i 
tilknytning til Havneholmen skakt. 

Arbejdsarealet ved Havneholmen skakt skal også 
anvendes som arbejdsareal for de færdiggørelsesar-
bejder, der er nødvendige ved Havneholmen skakt, 
når metro til Sydhavnens tunneller tilsluttes. 

Ledningsomlægninger 

Inden etablering af metrostationen foretages led-
ningsarbejder i det offentlige vejareal i Vasbygade. 
Desuden foretages ledningsarbejder på parkerings-
pladsen mellem den private fællesvej, Havneholmen, 
og Fisketorvet samt i vejarealer på de private ejen-
domme langs den private fællesvej, Havneholmen. 
Der sker ledningsomlægninger ved adgangsvejen til 
Fisketorvets vareindlevering langs Kalvebod Brygge 
og i adgangsvejen mellem den private fællesvej, 
Havneholmen, og Fisketorvets overdækkede parke-
ring. 

Ledningsarbejderne i Vasbygade skyldes ombygning 
af højresvingsbanen til den private fællesvej, Havne-
holmen, så der muliggøres indkørsel til arbejdsplad-
sen og midlertidig adgang til Fisketorvets vareindle-
vering. Øvrige ledningsomlægninger sker af hensyn 
til etableringen af metrostationen.  

Trafikomlægninger i anlægsperioden 

Metroarbejdspladsen v/Fisketorvet medfører en ræk-
ke omlægninger af bil- og cykeltrafikken i området. I 
anlægsperioden forlægges den private fællesvej, 
Havneholmen, mod sydvest med uændret antal spor, 
og der etableres nye adgangsveje til Fisketorvet. 

Der forventes ingen omlægning af bustrafikken i 
forbindelse med anlægsarbejderne. 

Rundkørslen i den private fællesvej, Havneholmen, 
nedlægges og erstattes af et T-kryds, hvor trafikken 
til og fra Fisketorvet har forkørselsret. Den fremti-
dige indkørsel til ejendommen sydvest for den pri-
vate fællesvej, Havneholmen, placeres før det nye T-
kryds under hensyntagen til eksisterende byggeri og 
byggemulighederne i området. Der vil blive etableret 
cykelsti i begge sider af den private fællesvej, Hav-
neholmen, og fortov i den sydvestlige side af vejen. 

I Vasbygade ændres krydset, så det svarer til den 
ændrede placering og udformning af den private fæl-
lesvej, Havneholmen. Højresvingsbanen fra Vas-
bygade mod den private fællesvej, Havneholmen, 
skal kunne rumme svagt højresvingende biler til ar-

bejdspladsen og til Fisketorvets vareindlevering. I 
den forbindelse vil lysreguleringen og krydset blive 
ændret og reguleret i fornødent omfang efter nær-
mere aftale med vejmyndigheden. 

Fisketorvets vestligste udkørsel fra den overdækkede 
parkering nedlægges, og den tilbageværende ind- og 
udkørsel tilsluttes den forlagte private fællesvej, 
Havneholmen. Som følge af nedlæggelsen af den 
vestligste udkørsel etableres vandret stigrør mellem 
den nedlagte udkørsel og den tilbageværende ind- og 
udkørsel. Stigrøret skal sikre brandvæsenets vandfor-
syning til området bag den nedlagte udkørsel. 

Det tidligere udkørselsområde i den overdækkede 
parkering kan efterfølgende indrettes til p-pladser. En 
enkelt eksisterende p-plads inddrages midlertidigt for 
at gøre plads til sikring af flugt- og redningsvej langs 
Fisketorvets sydvestlige facade. 

Trafikomlægninger i forbindelse med ledningsarbej-
der 

Ledningsarbejderne koordineres af ledningsejerne, 
som også har ansvaret for trafikomlægninger i for-
bindelse med disse. Nye telekabler og elkabler i den 
private fællesvej, Havneholmen, placeres fortrinsvist 
i fortovsareal i begge sider af den nye placering af 
vejen. 

Permanente trafikomlægninger 

Den private fællesvej, Havneholmen, rykkes tilbage 
mod nordøst så langt, som metrostationen tillader. 
Krydset Vasbygade/Havneholmen/Otto Busses Vej 
ombygges, under hensyntagen til den forventede 
trafik både fra nye bebyggelser i området nord for 
Kalvebod Brygge ved Carsten Niebuhrs Gade og en 
eventuel udvidelse af Fisketorvet. Derved udvides 
Vasbygade mod sydøst. 

Adgangen til Fisketorvets vareindlevering ensrettes 
og omlægges til at ske direkte fra krydset Vasby-
gade/Havneholmen. Ensretningen betyder, at udkør-
sel fra Fisketorvets vareindlevering sker via lokalga-
den langs Fisketorvet til Kalvebod Brygge overfor 
Arni Magnussons Gade. I den forbindelse tilpasses 
vejens forløb og krydsudformning til lastbilernes 
behov. Samtidig nedlægges rampen fra Dybbølsbro 
til adgangsvejen langs den vestlige facade af Fiske-
torvet for ikke at lede trafikken mod ensretningen. 

Arkæologi 

Københavns Museum har udført arkæologiske forun-
dersøgelser som forberedende arbejde forud for an-
læggelsen af metrostationen v/Fisketorvet for at vur-
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dere omfang og datering af eventuelle kulturlag og 
fortidsminder i jorden. Københavns Museum har på 
den baggrund besluttet, at der ikke skal ske yderlige-
re undersøgelser. Københavns Museum ønsker dog at 
føre et begrænset tilsyn ved udgravning af stations-
boksen. 

Aftaler 

Der er i februar 2016 indgået aftale med Fisketorvet 
om arbejdsareal i forbindelse med udførelse af de 
arkæologiske forundersøgelser v/ Københavns Mu-
seum. 

Der forventes indgået aftale med Fisketorvet om 
permanent og midlertidig arealoverdragelse i forbin-
delse med etablering af metrostation, midlertidig 
arealoverdragelse til brug for ledningsomlægninger, 
midlertidige vejadgange mv.  

Såfremt Fisketorvet skal udbygges hen til metrostati-
onen eller henover stationen, skal der indgås yderli-
gere aftaler herom. 

Der forventes indgået aftale med ejerne af arealerne 
langs sydvestsiden af den private fællesvej, Havne-
holmen, over for metrostationen om permanent og 
midlertidig arealoverdragelse i forbindelse med etab-
lering af metrostation, midlertidig arealoverdragelse 
til brug for ledningsomlægninger, midlertidige veja-
dgange mv.  

Der forventes indgået aftale med Banedanmark om 
midlertidig arealoverdragelse i forbindelse med etab-
lering af en satellitarbejdsplads ved Havneholmen 
skakt. 

Tekniske aftaler 

Der indgås følgende aftaler om v/Fisketorvet metro-
station: 

• Teknisk aftale mellem Københavns Kom-
mune og Metroselskabet I/S vedr. anlæg af 
v/Fisketorvet metrostation. 

• Teknisk aftale mellem Københavns Kom-
mune og Metroselskabet I/S vedr. drift af 
v/Fisketorvet metrostation.  

Forhold til Lov om Cityring, kapitel 5  

Ifølge kapitel 5 i ”Lov om en Cityring” kan der på-
lægges byggelinjer til sikring af anlægget af metro-
linjen, nedlægges forbud om bebyggelse på ejen-
domme som berøres af anlægget, samt eventuelt 
overtages arealer efter nærmere fastsatte bestemmel-
ser. 

Der har ikke på denne lokalitet været behandlet sager 
i henhold til lovens kapitel 5. Metroselskabet I/S har 
orienteret Københavns Kommune om de ejendomme, 
der på nuværende tidspunkt er berørt af projekterin-
gen. 

Fredningsforhold v/Fisketorvet  

• Anlægsarbejderne v/Fisketorvet vil ikke berøre 
anlæg, bygninger og områder, der er fredet efter 
bygningsfredningsloven, naturbeskyttelsesloven 
eller skovloven. 

Særligt for v/Enghave Brygge 

Det fremlagte projekt for etablering af en metrosta-
tion og sporskiftekammer ved v/Enghave Brygge 
udgør en del af det samlede projekt for etablering af 
metro til Sydhavnen, således som beskrevet ovenfor.  

Sideløbende med Metroselskabets projektering gen-
nemgår Sydhavnen store byudviklingsmæssige for-
andringer. Særligt på Enghave Brygge, Teglholmen 
og Sluseholmen er der planer om opførelse af nye 
byggerier til bolig og erhverv samt udgravning af en 
række kanaler i samme stil, som det ses på den nord-
lige del af Sluseholmen.  

Københavns Kommune har udarbejdet en helheds-
plan for Sydhavnen som udgør den overordnede di-
sposition for placering af fremtidige kanaler og be-
byggelse. Helhedsplanen forventes realiseret etapevis 
i løbet af de næste 10 år og enkelte steder er opførel-
se af byggerier og kanaludgravninger påbegyndt. Det 
er fortrinsvis private udviklere, der ejer arealerne ved 
Teglholmen og Sluseholmen, mens By & Havn ejer 
halvdelen af arealerne på Enghave Brygge. 

I forbindelse med den generelle byudvikling på Eng-
have Brygge omlægges større el- og gasledninger. 
Disse arbejder forventes afsluttet forud for etablering 
af metroarbejdspladsen. 

Området på Enghave Brygge er karakteriseret af at 
være et gammelt industriområde, hvoraf store arealer 
ikke længere bliver anvendt. Mod øst findes resterne 
af et bygværk til opmagasinering af kul, der i dag 
fremstår som en sammenhængende ”graffiti-mur”. I 
den sydlige ende af Enghave Brygge, hvor der etab-
leres metroarbejdsplads, findes enkelte virksomheder 
og tekniske anlæg, mens strandbredden mod Frede-
riksholmsløbet er udlejet til forskellige bådklubber. 
Derudover udlejes areal til materialeoplagsplads, 
bycamping og enkelte pladser til husbåde langs kaj-
kanterne.  
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Københavns Kommune forventer i løbet af de næste 
par år at etablere en ny bro, der forbinder Teglhol-
men og Enghave Brygge. Broen er et led i realiserin-
gen af Sydhavnens helhedsplan. Anlægsarbejderne 
omkring landfæstet ved Enghave Brygge vil blive 
koordineret nærmere mellem Metroselskabet, By & 
Havn og Københavns Kommune, da anlægsarbej-
derne i forbindelse med etableringen af broen for-
ventes at ske samtidig med metroens anlægsarbejder 
på Enghave Brygge. Når broen er opført, vil det være 
muligt at cykle og gå fra Teglholmen til Enghave 
Brygge, mens biltrafik over Frederiksholmsløbet 
først bliver muligt når metroarbejdspladsen er afvik-
let. 

Beskrivelse af anlægsarbejder ved v/Enghave 
Brygge 

Metrostationen anlægges umiddelbart nord for Frede-
riksholmsløbet, og i forlængelse af stationsboksen 
mod nord anlægges et sporskiftekammer, der giver 
mulighed for at togene kan skifte spor. Der vil være 
mulighed for at etablere en cykelkælder i den øverste 
del af metroens sporskiftekammer. Mellem metrosta-
tionen og sporskiftekammeret forberedes, at El-
værksvej kan retableres. 

Hovedtrappen placeres i metrostationens sydlige 
ende. Ved hovedtrappen installeres rulletrapper og en 
dobbelt elevator. Den sekundære trappe etableres i 
den nordlige ende af metrostationen over sporskifte-
kammeret på den anden side af Elværksvej. Der etab-
leres ventilationsriste i terræn ved hovedtrappen og 
riste for brandventilation monteres nær den se-
kundære trappe. Ovenlys monteres i stationstaget i 
stationens centerlinje.  

Metrostationen og sporskiftekammeret anlægges i en 
åben byggegrube, der afgrænses af dybe indfatnings-
vægge, indenfor hvilken station og sporskiftekammer 
etableres. 

Metroarbejdspladsen ved v/Enghave Brygge vil også 
fungere som tunnelarbejdsplads. I VVM-redegørel-
sen for metro til Sydhavnen gives der mulighed for, 
som alternativ til transport med lastbiler, at tunnel-
muck fra tunnelboringerne kan transporteres væk via 
et pramanlæg. Pramanlægget forventes i givet fald 
etableret mod øst ud til kajkanten mod havneløbet 
Sydhavnen. 

Eksisterende beplantning, jernbanespor, bygværker, 
hegn mv. inden for arbejdspladsen fjernes. Bygvær-
ket (graffiti-muren) forventes nedrevet af DONG 
forud for etablering af metroarbejdspladsen. 

Lejemål som er i konflikt med den kommende me-
troarbejdsplads v/Enghave Brygge vil blive opsagt af 
By & Havn. Husbåde langs kajkanten, hvor der skal 
være metroarbejdsplads, vil blive foranlediget flyttet 
af By & Havn.  

Inden for den kommende metroarbejdsplads, langs 
Landvindingsgade, findes 2 transformerstationer. 
Transformerstationerne bliver ikke flyttet, hvilket 
medfører, at ledningsejeren skal have adgang over 
metroarbejdspladsen til transformerstationerne i an-
lægsperioden. 

På Enghave Brygge og på Teglholmen etableres 
pumpesumpe. Dette medfører midlertidige arbejds-
arealer til brug for udførelse af jordforstærkning. I 
forbindelse med etableringen af pumpesumpene skal 
der sikres færdselsret til arbejdsarealerne. 

Ledningsomlægninger 

I forbindelse med etablering af metrostationen fore-
tages midlertidige ledningsomlægninger omkring 
stationsboksen og sporskiftekammeret. Lednings-
omlægningerne omfatter el-, tele- og kloakledninger. 
Efter etableringen af stationsboksen flyttes de mid-
lertidigt omlagte ledninger til en ledningskorridor i 
Elværksvej over metrokonstruktionen. 

Trafikomlægninger i forbindelse med ledningsarbej-
der 

Ledningsarbejderne koordineres af ledningsejerne, 
som også har ansvaret for trafikomlægninger i for-
bindelse med disse. Der er dog kun begrænset trafik i 
området, da der ikke er gennemkørende trafik. Den 
nuværende trafik vil kunne opretholdes under led-
ningsomlægningerne.  

Trafikomlægninger i anlægsperioden: 

I anlægsperioden forlægges den private fællesvej 
Landvindingsgade pga. etablering af metroarbejds-
plads. Vejen forlægges umiddelbart vest for arbejds-
pladsen, idet der også etableres en cykelsti og et for-
tov. Den private fællesvej Elværksvej forkortes til 
den omlagte Landvindingsgade og langs Elværksvej 
etableres et fortov mod metroarbejdspladsen. På den 
private fællesvej Tømmergravsgade stribes der op til 
to kørebaner og på en del af vejen stribes der op til 
cykelbaner og etableres fortov.  

Metroselskabet etablerer en midlertidig cykel- og 
gangsti fra Elværksvej langs arbejdspladshegnet til 
den kommende bro over Frederiksholmsløbet. Når 
Københavns Kommunes bro over Frederiksholmslø-
bet er etableret, vil det være en sammenhængende 
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stiforbindelse mellem Enghave Brygge og Teglhol-
men.  

Den midlertidige stiforbindelse vil ligeledes fungere 
som adgangssti for 2 bådklubber i Frederiksholmslø-
bet under anlægsperioden. Metroselskabet etablerer 
også en midlertidig gangsti, der vil sikre adgang til 
den østligste bådklub i Frederiksholmsløbet i metro-
ens anlægsperiode, når broen er opført. I den periode 
hvor metroens og broens anlægsperiode er sammen-
faldende, vil Metroselskabet og Københavns Kom-
mune koordinere, at der er gående adgang til den 
østligste bådklub. Under anlæg af de midlertidige 
stier, vil der være opretholdt gående adgang til båd-
klubberne. 

Under anlægsperioden overgår den forlagte del af 
Landvindingsgade, en del af Elværksvej samt dele af 
de midlertidige cykel- og gangstier til midlertidig 
offentlig vej og sti pga. hensynet til afviklingen af 
cykel- og gangtrafikken fra den nye bro over Frede-
riksholmsløbet. 

Permanente trafikomlægninger  

Efter etableringen af metrostationen vil Elværksvej 
blive genetableret i sit nuværende tracé hen over 
metrokonstruktionen og Landvindingsgade forlægges 
parallelt med metrokonstruktionen.  

Arkæologi 

Københavns Museum har vurderet, at der ikke er 
grundlag for at udføre en arkæologisk udgravning 
v/Enghave Brygge i forbindelse med Metroselskabets 
anlægsarbejder.  

Aftaler 

Der forventes at blive indgået aftale med By & Havn 
om permanent og midlertidig arealoverdragelse i 
forbindelse med etablering af metrostation og spor-
skiftekammer, midlertidig arealoverdragelse til led-
ningsomlægninger, vejforlægning og etablering af 
cykel- og gangsti mv. Aftalen forventes desuden at 
omfatte opsigelse af lejere, ret til etablering af pejle- 
og reinfiltrationsbrønde og evt. fjernelse af bygvær-
ker, jernbanespor mv. 

Der forventes indgået aftale med By & Havn og Kø-
benhavns Kommune ang. koordinering af grænsefla-
der mellem anlægsarbejderne ved metroarbejdsplad-
sen, da anlæg af den fremtidige bro over Frederiks-
holmsløbet forventes at benytte et mindre areal ud-
peget til metroarbejdsplads i den første del af metro-
ens anlægsperiode. Grænsefladerne forventes ligele-
des at omfatte den fysiske sammenhæng mellem 

broens landfæste og metrokonstruktionen samt de 
midlertidige cykel- og gangstier der etableres fra 
landfæstet og føres langs metroarbejdspladsens hegn. 

Tekniske aftaler 

Der indgås følgende aftaler om v/Enghave Brygge 
metrostation og sporskiftekammer: 

• Teknisk aftale mellem By & Havn, Køben-
havns Kommune og Metroselskabet I/S vedr. 
anlæg af v/Enghave Brygge metrostation og 
sporskiftekammer. 

• Teknisk aftale mellem By & Havn, Køben-
havns Kommune og Metroselskabet I/S vedr. 
drift af v/Enghave Brygge metrostation og 
sporskiftekammer. 

Forhold til Lov om Cityring, kapitel 5  

Ifølge kapitel 5 i ”Lov om en Cityring” kan der på-
lægges byggelinjer til sikring af anlægget af metro-
linjen, nedlægges forbud om bebyggelse på ejen-
domme som berøres af anlægget, samt eventuelt 
overtages arealer efter nærmere fastsatte bestemmel-
ser. 

Der har ikke på denne lokalitet været behandlet sager 
i henhold til lovens kapitel 5. Metroselskabet I/S har 
orienteret Københavns Kommune om de ejendomme, 
der på nuværende tidspunkt er berørt af projekterin-
gen.  

Fredningsforhold v/Enghave Brygge 

Anlægsarbejderne v/Enghave Brygge vil ikke berøre 
anlæg, bygninger og områder, der er fredet efter byg-
ningsfredningsloven, naturbeskyttelsesloven eller 
skovloven. 

Det indledende møde: 

Kommissarius redegjorde for formålet med den ordi-
nære besigtigelse af strækningen og områderne ved 
Fisketorvet og ved Enghave Brygge. Kommissionen 
tager ved besigtigelsen principiel stilling til projektet 
på baggrund af det fremlagte, Metroselskabets gen-
nemgang og bemærkninger fra fremmødte m.v. På 
den baggrund kan der efterfølgende efter indhentet 
bemyndigelse fra Transport- og Bygningsministeriet 
ske ekspropriation.  

Kommissarius fremhævede, at projektet er bestemt 
ved en anlægslov, og at kommissionen ved sin be-
handling må tage udgangspunkt i de rammer for pro-
jektet, som anlægsloven fastlægger, herunder linjefø-
ringen.  
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Kommissionens beslutninger vil fremgå af en for-
handlingsprotokol fra forretningen.  Protokollen vil 
blive fremsendt til de lodsejere og brugere, som er 
direkte indvarslet til mødet. Endvidere vil protokol-
len blive lagt på kommissariatets hjemmeside: 
www.komoe.dk 

Metroselskabet redegjorde for projektet efter føl-
gende disposition: 

• Gennemgang af Metro til Sydhavnen 

• Sådan bygges Metro til Sydhavnen 

• Forebyggelse af skader på bygninger 

• Ledningsomlægninger mv. 

• Miljøforhold 

• Trafikomlægninger 

• Arealforhold 

• Tidsplan for nabokontakt og infor-
mation 

De ved det offentlige møde viste dias/slides kan ses 
på Metroselskabets hjemmeside: 

http://m.dk/#!/stations/byggepladser/fisketorvet/o
m+fisketorvet/besigtigelsesmateriale 

http://m.dk/#!/stations/byggepladser/enghave+bry
gge/om+enghave+brygge/besigtigelsesmateriale 

Heraf fremgår bl.a. daglige arbejdstider og støj- og 
vibrationsniveauer på arbejdspladserne, trafikomlæg-
ninger, herunder eventuelle busomlægninger, i perio-
den, hvor metrostationen ved Fisketorvet og ved 
Enghave Brygge etableres.  

Metroselskabet oplyste, at de mest støjende arbejder 
relaterer sig til forborings- og sekantpæleborearbej-
derne, når man skal igennem de hårde jordlag, samt 
den efterfølgende nedbrydning og afrensning af se-
kantpælenes toppe. Disse arbejder forventes at ved 
begge arbejdspladser at vare i ca. 1 år, men de vil 
ikke foregå hver dag. I den forbindelse anførte Me-
troselskabet, at der i nogle få korte perioder vil fo-
regå støbearbejder, som af tekniske årsager skal ud-
føres som sammenhængende arbejdsgange og derfor 
vil foregå over flere døgn.  

Det fremgik, at anlægsarbejderne i den mest støjende 
periode vil foregå på hverdage fra kl. 7-18 og lørdage 
kl. 9-16. Ved Fisketorvet forventes der endvidere 
arbejder i udvidet arbejdstid om aftenen fra kl. 18-22 
i den del af anlægsperioden, hvor boksen udgraves, 
og i perioden med etablering af mekaniske og elektri-

ske installationer m.v. Ved Enghave Brygge forven-
tes der at blive arbejdet om aftenen i en større del af 
anlægget af stationen, da der her er god afstand til 
naboer. Endvidere vil der på Enghave Brygge blive 
etableret tunnelarbejdsplads, hvor der arbejdes i 
døgndrift, mens tunnelen bores. 

Der vil for metroarbejdspladserne på Sydhavnslinjen 
blive udarbejdet en Byggepladsbekendtgørelse med 
tilhørende støjudbredelseskort, ligesom Nabopakke-
bekendtgørelsen vil finde anvendelse. 

Metroselskabet oplyste, at der vil blive etableret et 
aflastningstilbud om dagen i forbindelse med de mest 
støjende arbejder (herunder forboringer, sekantpæle-
boringer og kapning af pæletoppe). Der kan i denne 
periode endvidere i helt særlige tilfælde være en mu-
lighed for genhusning for særlig følsomme beboere, 
men dette vil bero på en konkret vurdering i det en-
kelte tilfælde. 

På Enghave Brygge er Metroselskabet og By & Havn 
i dialog omkring vil et areal til brug for ventepladser 
til lastbiler.  

Metroselskabet henstillede til ejendomsejerne, at 
selskabet så tidligt som muligt får informationer om 
påtænkte bygge- og renoveringsarbejder m.v. for 
ejendommene i området, således at man kan søge at 
koordinere aktiviteterne med metroarbejderne. 

Metroselskabet redegjorde for nabokontakt samt 
informationer vedrørende anlægsarbejderne. Der vil 
blive arrangeret ”åben skurvogn”, hvor Metroselska-
bet vil fortælle om projektet i løbet 2017. Endvidere 
vil der blive udsendt breve om processen i forbin-
delse med opsætning af det grønne metrohegn. Desu-
den kan man tilmelde sig nyhedsbrev pr. mail samt 
en sms-ordning med info om arbejderne.  

Københavns Kommunes repræsentant gennemgik 
trafikplanen i forbindelse med arbejderne ved Fiske-
torvet og ved Enghave Brygge. Det har været en 
udfordrende opgave for kommunen at finde en løs-
ning i forbindelse med metroarbejdspladsen ved Fi-
sketorvet, da der er mange interesser og behov, som 
skal tilgodeses. Bl.a. har Fisketorvet, Copenhagen 
Island, beboere på Havneholmen, Skanska, Norrpor-
ten og også det kommende Ikea stor interesse i sagen, 
mens kapaciteten i Vasbygade også skal søges opret-
holdt i videst muligt omfang, da det er én af de væ-
sentligste indfaldsveje til indre by. Kommunen vil 
dog fortsat undersøge, om der samlet skulle være 
muligheder for at optimere den planlagte trafikløs-
ning. 

http://m.dk/%23!/stations/byggepladser/fisketorvet/om+fisketorvet/besigtigelsesmateriale
http://m.dk/%23!/stations/byggepladser/fisketorvet/om+fisketorvet/besigtigelsesmateriale
http://m.dk/%23!/stations/byggepladser/enghave+brygge/om+enghave+brygge/besigtigelsesmateriale
http://m.dk/%23!/stations/byggepladser/enghave+brygge/om+enghave+brygge/besigtigelsesmateriale
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På Metroselskabets hjemmeside: 

http://www.m.dk/#!/om+metroen/metrobyggeriet/
sydhavnslinjen vil der løbende være informationer 
om projektet.  

Plancherne fra mødet vil endvidere være tilgængelige 
på hjemmesiden. Når anlægsarbejderne går i gang, 
vil man endvidere kunne abonnere på at modtage 
nærmere informationer, når der foregår aktiviteter, 
som har interesse for den enkelte ejendom.  

Der henvises i øvrigt til det nedenstående vedr. spe-
cielle problemstillinger i relation til konkrete ejen-
domme m.v. samt til nedenstående særlige bestem-
melser. 

Fremkomne bemærkninger: 

Der var på det indledende offentlige møde mulighed 
for, at de fremmødte beboere m.fl. kunne stille 
spørgsmål til Metroselskabets gennemgang.  

Spørgsmålene relaterede sig særligt til arbejdstider, 
miljømæssige gener i form af støj, støv og vibratio-
ner, udformningen af byggepladshegn, passagefor-
hold, bygningsregistrering, kompensation for gener 
fra arbejdspladsen, aflastningsmuligheder m. Særligt 
vedrørende metroarbejdspladsen ved Fisketorvet var 
der spørgsmål vedrørende trafikomlægninger og tra-
fikafviklingen.  

Efter det offentlige møde besigtigede kommissionen 
flere lokaliteter, hvor ejere og brugere fik lejlighed til 
at præcisere deres synspunkter og stille supplerende 
spørgsmål. 

Mødested kl. 12.30 ved Kalvebod Brygge 45: 

Metroselskabet anførte, at der bliver tale om en per-
manent løsning, og der er således ikke tale om en 
midlertidig trafikomlægning. 

En repræsentant for Copenhagen Island anførte, at 
hotellet var meget bekymret for den foreslåede tra-
fikløsning. Det er særdeles uheldigt, at alle de store 
varetransporter fra Fisketorvet fremover skal køre 
forbi hotellet. Hotellet modtager også selv varetrans-
porter, og der bliver store problemer for især bus-
transport til og fra hotellet, når busser og de mange 
store sættevogne med varer til Fisketorvet skal pas-
sere hinanden og dreje henholdsvis ind fra og ud på 
Kalvebod Brygge på samme tidspunkt. Specielt høj-
resvingende busser fra Kalvebod Brygge vil få pro-
blemer, hvis en sættevogn skal køre ud på samme tid. 

En repræsentant for Fisketorvet oplyste, at der i 
spidsbelastningsperioder kommer mellem ca. 25 og 

40 varetransporter dagligt til Fisketorvet, hovedsag-
ligt om formiddagen inden kl. 11.00.  

Københavns Kommunes repræsentant anførte, at 
kommunen på ny vil kigge nærmere på problemstil-
lingen vedrørende passage ved ind- og udkørsel til 
Kalvebod Brygge for at se, om trafikløsningen kan 
optimeres. 

En repræsentant for Norrporten anførte, at de perma-
nent nedlagte parkeringspladser eventuelt ville kunne 
etableres et andet sted på egen grund. 

Københavns Kommunes repræsentant anførte, at det 
i givet fald vil kræve en byggetilladelse. 

Mødested kl. 12.45 ved indgangen til eksisterende 
metrobyggeplads på Carsten Niebuhrs Gade: 

Banedanmark havde ikke særlige bemærkninger. 
Dog vil det være en fordel, hvis fodgængerfeltet på 
Vasbygade kan ændres, da man i dag skal gå en (ulo-
gisk) omvej for at komme gennem krydset.  

Kommunens repræsentant svarede hertil, at kommu-
nen ikke har planer om at ændre fodgængerforhol-
dene. Hvis fodgængerfeltet skal ændres, vil det også 
blive nødvendigt at ændre svingbanerne i krydset, 
hvilket igen kan skabe problemer for trafikafviklin-
gen i Vasbygade. 

Mødested kl. 13.00 ved Havneholmen 5 (ved Fiske-
torvet): 

De fremmødte repræsenter fra Fisketorvet anførte 
bl.a., at det er helt afgørende for Fisketorvets drift, at 
trafikafviklingen til og fra Fisketorvet vil kunne ske 
uden de store problemer, både for så vidt angår den 
kunderelaterede trafik og vedrørende varelevering. 
Der blev henvist til vejlovens § 48 vedrørende opret-
holdelse af vejadgang til ejendommen. Fisketorvet 
forudsætter således, at trafikken vil kunne afvikles i 
alle faser med samme kapacitet som i dag. Man fryg-
ter en opstuvning af trafikken, bl.a. som følge af, at 
rundkørslen forsvinder, da den er meget nyttig i for-
bindelse med trafikafviklingen ved spidsbelastninger. 
Med hensyn til leveringen af varer frygtes det, at 
varetransporterne ved de to fælles vareindleve-
ringsramper, der ligger bagerst, kommer til at spærre 
for trafikken, hvorfor der er risiko for opstuvning og i 
værste fald blokering af trafikken i krydset (Vasby-
gade - Otto Busses Vej – Havneholmen). Desuden 
ønskes den nuværende vejrampe langs bygningen 
opretholdt så længe som overhovedet muligt. 

Desuden er det vigtigt, at Fisketorvet bevarer sin 
synlighed under metroarbejderne, og der blev spurgt 

http://www.m.dk/%23!/om+metroen/metrobyggeriet/sydhavnslinjen
http://www.m.dk/%23!/om+metroen/metrobyggeriet/sydhavnslinjen
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til, hvorvidt det grønne metrohegn kunne anvendes i 
den forbindelse.  

Endelig oplyste repræsentanterne for Fisketorvet, at 
Fisketorvet har planer om en udvidelse af centeret, 
herunder en udbygning hen over metrostationen. 

Fisketorvet har efterfølgende ved brev af 8. juli 2016 
overfor kommissionen gentaget og uddybet de på 
mødet fremsatte synspunkter. 

En repræsentant for en ejerforening på Havneholmen 
anførte, at beboerne ligeledes er bekymret for trafik-
afviklingen. De er bange for at blive spærret inde af 
trafikken og metroarbejderne ved Fisketorvet. Han 
spurgte til, om der vil blive etableret lysregulering 
ved det nye kryds på Havneholmen, hvor vejen ud-
munder i den nuværende rundkørsel (der nedlægges). 

Repræsentanter for HOFOR anførte, at HOFOR efter 
ledningsomlægningerne ønsker pålagt en ledningsde-
klaration vedrørende de omlagte fjernvarme- og 
vandledninger, så det bl.a. sikres, at ledningerne ikke 
skal flyttes igen. Der skal desuden reserveres et areal, 
så ledningerne kan nås og ”trækkes” uden at skulle 
grave ud for den kommende metrostation. 

Metroselskabet anførte hertil, at selskabet er indstillet 
på at indgå i en dialog med Fisketorvet omkring mu-
lighederne for koordineringen m.v. af metroarbej-
derne og Fisketorvets udbygningsplaner. Metrosel-
skabet understregede, at der ikke er mulighed for 
fortrin til reklameplads på det grønne metrohegn. Det 
har været beskeden til andre storcentre i forbindelse 
med anlægget af Cityringen, herunder Frederiksberg 
Centret og Magasin. Fisketorvet kan byde ind på 
reklameplads på lige fod med andre. Hvis det er tale 
om et behov for opsætning af henvisningsskilte af 
hensyn til trafikafviklingen, kan der være en mulig-
hed, men det vil kun kunne etableres efter nærmere 
aftale med kommunen og eventuel politiet. 

Repræsentanten for Københavns Kommune anførte, 
at der bliver opretholdt fornøden vejadgang til alle 
berørte ejendomme. Det betyder imidlertid ikke, at 
man kan undgå kø og tæt trafik indimellem; det er 
der allerede i dag ved spidsbelastninger. Kommunen 
vil på ny gennemgå trafikløsningen på stedet for at 
se, om den kan optimeres. Repræsentanten bemær-
kede, at kommunen ikke regner med i anlægsperio-
den at etablere lysregulering på Havneholmen ved 
udmundingen i den nuværende rundkørsel, som ned-
lægges, og hvor der i stedet laves et T-kryds. Men 
der vil blive lagt kabler ud, så muligheden er der, 
hvis det – mod forventning - bliver nødvendigt. Re-
præsentanten oplyste desuden, at den viste trafikløs-

ning ikke tager højde for den situation, at Fisketorvet 
ønsker at bygge ud samtidig med, at metroen bygges. 

Mødested kl. 14.00 ved hjørnet af Fiskerihavnsgade 
og Tjæregade: 

Repræsentanten for ejeren af NPV Ejendomme oply-
ste, at man er i fuld gang med at bygge på området, 
og at der muligvis på tidspunktet for metroarbejderne 
(etablering af pumpesump) vil være etableret en ka-
nal og en vej på det sted, hvor arbejdspladsen til 
pumpesumpen planlægges. 

Metroselskabet og ejeren vil gå i nærmere dialog om 
planlægning og koordinering af arbejderne, herunder 
placeringen af arbejdspladsen til pumpesumpen. Re-
præsentanten for NPV foreslog, at arbejdspladsen i 
givet fald eventuelt ville kunne placeres i forlængelse 
af den eksisterende bygning. 

Metroselskabet bad i forbindelse med etablering af 
pumpesumpen om en midlertidig og ikke stedfæstet 
færdselsret. 

Mødested kl. 14.15 ved hjørnet af Elværksvej og 
Landvindingsgade: 

Metroselskabet oplyste, at der bliver opretholdt ad-
gang for Radiatorland ved etablering af en midlerti-
dig vej i anlægsperioden. Bådklubberne i Frederiks-
holmsløbet får ændrede adgangsforhold. Den vestlige 
bådklub bibeholder en del af den private sti (nærmest 
vandet). Aflåselig låge i hegn vil blive flyttet efter 
nærmere aftale mellem Metroselskabet og bådklub-
ben. Der vil desuden blive etableret en offentlig cy-
kel- og gangsti fra den midlertidige vej til vandet og 
den nye bro. 

By & Havn oplyste, at lejerne er opsagt. 

Kommunens repræsentant oplyste, at der vil blive 
etableret en bro over til Teglholmen. Den vil dog i 
første omgang kun være for gående og cyklende, der 
således kan anvende den ovenfor nævnte offentlige 
sti. Senere efter anlægsarbejdernes afslutning vil 
broen også kunne anvendes af biler. 

Menighedsrådet i Sydhavn Sogn har ved mail af 30. 
juni 2016 bl.a. anført, at der pt. løber en arkitektkon-
kurrence, der skal afgøre form og placering på den 
nye kirkebygning og evt. tårn på matr.nr. 434d Kon-
gens Enghave, København. Det skraverede felt for 
reservationen til pejlebrønde udfylder knap det halve 
af kirkens byggefelt. Først når konkurrencen er af-
sluttet ved årsskiftet 2016, kender menighedsrådet 
kirkebygningens udstrækning og placering inden for 
byggefeltet.  
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Derfor ønsker menighedsrådet, at kunne indgå i en 
dialog med Metroselskabet om den endelige place-
ring af de nødvendige pejlebrønde, således at byg-
ning af kirken ikke forstyrres eller forsinkes af disse. 

Metroselskabet bemærkede, at selskabet er i dialog 
med menighedsrådet og andre grundejere på Tegl-
holmen om den endelige placering af de pågældende 
pejleboringer på grund af planlagt nybyggeri. 

Mødested kl. 14.45 ved Teglholmsgade 50 

Repræsentanter for ejerforeningen UEF 3, repræsen-
tanter PenSam og C.W.Obel Ejendomme havde for-
skellige spørgsmål angående etableringen af ”pum-
pesump”, som Metroselskabet besvarede. De frem-
mødte beboere frygtede, at der opstår et problem med 
brandredningen, idet der i en den del af bygningen 
ikke kan brandreddes fra gården, og der skal derfor 
være plads ude ved kanalen, hvor nu metroarbejds-
pladsen kommer. 

Metroselskabet anførte, at der vil blive taget hånd om 
det. I tvivlsspørgsmål vil brandmyndigheden foretage 
en brandøvelse til afprøvning af adgangsforhold og 
pladsforhold. 

Metroselskabet bad i forbindelse med etablering af 
pumpesumpen om en midlertidig og ikke stedfæstet 
færdselsret. 

Kommissionens bemærkninger og beslutning: 

Kommissionen konstaterede, at der allerede er en god 
og konstruktiv dialog mellem Metroselskabet og de 
forskellige bygningsejere og -repræsentanter. 

Kommissionen skal bemærke, at det er Københavns 
Kommune, der er vejmyndighed og dermed også har 
ansvaret for tilrettelæggelsen af trafikafviklingen i 
området. Det er således kommunen, der i samarbejde 
med politiet, træffer beslutninger om de nødvendige 
ændringer i trafikreguleringen og vejnettet m.v. på 
baggrund af metroarbejderne.  

Kommissionen forudsætter på baggrund af det ved 
besigtigelsen passerede, at der kan opretholdes for-
nøden vejadgang i henhold til vejlovens bestemmel-
ser til de berørte ejendomme. 

Med de ovennævnte bemærkninger godkendte kom-
missionen herefter den omhandlede del af projektet 
og fastsatte følgende særlige bestemmelser for stræk-
ninger, herunder de to lokaliteter ved Fisketorvet og 
ved Enghave Brygge: 

Særlige bestemmelser for besigtigelse v/ Fisketor-
vet: 

De to tunnelrør på metro til Sydhavnen har samme 
stationeringslinje. Stationeringslinjen har startpunkt 
ved afgreningskammeret ved Havneholm skakt på 
Banedanmarks areal nordvest for Vasbygade med 
stigende stationering mod Sydhavnen og Ny Elle-
bjerg. Sporene set fra afgreningskammeret mod Syd-
havn/Ny Ellebjerg starter i st. 0. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
stationeringsside: 

h.s. = højre side 

v.s. = venstre side 

b.s. = begge sider 

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

Ejendommene er anført i følgende rækkefølge:  

Ejendomme, der berøres af andre indgreb end ser-
vitut om metro og som eventuelt også får pålagt ser-
vitut om metro. 

Ejendomme, der alene pålægges servitut om metro 

Private fællesveje 

Offentlige vejarealer 

Søterritorie og umatrikulerede havnearealer 

Tidligere besigtigede servitutlinjer vedrørende servi-
tut om metro omkring Havneholmen skakt og på 
ejendomme tilhørende lokaliteterne Sønder Boule-
vard og CMC på Cityringen er vist på besig-
tigelsesplanerne. Indgreb vedrørende servitutterne for 
ejendomme, der berøres af begge projekter, er alene 
beskrevet, hvor servitutbæltet udvides i forhold til 
tidligere. 

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

Ejendomme, der berøres af andre indgreb end 
servitut om metro, og som eventuelt også får 
pålagt servitut om metro. 

St. 30.389 b.s. (Cityringen) – 0.158 b.s. 

Matr.nr. 1695a Udenbys Vester Kvarter, København, 
Otto Busses Vej 6 (jernbane). 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 
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Der eksproprieres midlertidigt et areal til sti for gå-
ende adgang mellem hovedarbejdspladsen og satel-
litarbejdspladsen. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 0.018-0.063 v.s. 

Matr.nr. 1638 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Kalvebod Brygge 43, herunder del af privat fællesvej 
Kalvebod Brygge. 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af permanent udvidelse af den private fællesvej Kal-
vebod Brygge. 

Der eksproprieres permanent et areal til udvidelse af 
den private fællesvej Kalvebod Brygge. 

Der nedlægges permanent 4 parkeringspladser. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Øvrige forhold 

Der nedlægges midlertidigt 9 parkeringspladser. 

St. 0.126 – 0.367 b.s. 

Matr.nr. 1589 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Kalvebod Brygge 59. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation. 

Der eksproprieres permanent et areal til privat fæl-
lesvej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af permanent privat fællesvej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til flugt- og 
redningsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til forlægning 
af private adgangsveje. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig forlægning af private adgangsveje. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der pålægges servitut om vandledninger. 

Der pålægges servitut om fjernvarmeledninger. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Der nedlægges permanent 44 udendørs parkerings-
pladser og midlertidigt 1 indendørs parkeringsplads. 

En udkørsel fra Fisketorvets overdækkede parkering 
nedlægges midlertidigt. 

Der etableres midlertidigt et vandret stigrør mellem 
Fisketorvets nuværende ind- og udkørsel for at sikre 
brandvæsenets vandforsyning til området bag den 
nedlagte udkørsel. 

Rampen fra Dybbølsbro til adgangsvejen langs den 
nordlige facade af Fisketorvet nedlægges midlerti-
digt. 

Vejen til Fisketorvets vareindlevering omlægges 
midlertidigt til at ske fra Vasbygade. 

Den private vej til den overdækkede parkering om-
lægges både permanent og midlertidigt og tilsluttes 
den nye placering af den private fællesvej, Havne-
holmen. 

St. 0.208-0.251 v.s. 

Matr.nr. 1635 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Kalvebod Brygge 47-51, herunder del af privat fæl-
lesvej Kalvebod Brygge. 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af permanent udvidelse af den private fællesvej Kal-
vebod Brygge. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Øvrige forhold 

Der nedlægges midlertidigt 6 parkeringspladser. 

St. 0.209 – 0.562 b.s.  

Matr.nr. 1564 Udenbys Vester Kvarter, Køben-
havn, Vasbygade 5, herunder del af privat fæl-
lesvej Havneholmen. 
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Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrosta-
tion. 

Der eksproprieres permanent et areal til privat 
fællesvej. 

Der eksproprieres permanent et areal til offentlig 
vej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etable-
ring af permanent privat fællesvej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til led-
ningsomlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til forlæg-
ning af den private fællesvej, Havneholmen. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etable-
ring af midlertidig forlægning af den private fæl-
lesvej, Havneholmen. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der pålægges servitut om vandledninger. 

Der pålægges servitut om fjernvarmeledninger. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrati-
onsbrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Den private fællesvej, Havneholmen, omlægges 
både permanent og midlertidigt, og ny overkørsel 
til ejendommen etableres. 

Del af privat fællesvej nedlægges. 

I forbindelse med vejforlægning mv. i området 
etableres midlertidig skurby på ejendommen. 

St. 0.277 – 0.383 b.s.  

Matr.nr. 1692 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen 25, herunder del af privat fællesvej 
Havneholmen. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af permanent privat fællesvej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig forlægning af den private fællesvej, 
Havneholmen. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning. 

Øvrige forhold 

Den private fællesvej, Havneholmen, omlægges både 
permanent og midlertidigt. 

Del af privat fællesvej nedlægges. Arealet søges 
overdraget til ejendommen matr.nr. 1564 Udenbys 
Vester Kvarter, København. 

St. 0.335 – 0.449 b.s.  

Matr.nr. 1565 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Skibbroen 1. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til privat fæl-
lesvej.  

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af permanent privat fællesvej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 
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St. 0.371 – 0.441 v.s.  

Matr.nr. 1684 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen 20-24. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 0.369 – 0.454 v.s. 

Matr.nr. 1595 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen 46-86. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 0.393 – 0.452 v.s. 

Matr.nr. 1685 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen 26-30. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 0.395 – 0.450 v.s.  

Matr.nr. 1687 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen 38-44. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 0.401 – 0.451 v.s.  

Matr.nr. 1686 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen 32-36. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Ejendomme, der alene pålægges servitut om 
metro 

Ejendom beliggende ved Ingerslevsgade 

Matr.nr. 1650 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Ingerslevsgade 105 (jernbane). 

Private fællesveje 

St. 0.202 – 0.218 h.s. 

Matr.nr. 1647 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Havneholmen. 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af permanent privat fællesvej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig forlægning af den private fællesvej, 
Havneholmen. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der pålægges servitut om vandledninger. 

Der pålægges servitut om fjernvarmeledninger. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Adgang til Fisketorvets vareindlevering omlægges til 
midlertidigt at ske fra Vasbygade. 

Den private fællesvej, Havneholmen, omlægges både 
permanent og midlertidigt. 

Offentlige vejarealer 

St. 0.060 – 0.562 b.s. 

Litra ”do” Udenbys Vester Kvarter, Kø-
benhavn, del af Vasbygade/Kalvebod 
Brygge. 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til 
ledningsomlægninger. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der pålægges bestemmelser om metro. 
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Der eksproprieres ret til etablering af rein-
filtrationsbrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Lysreguleret vejkryds ved privat fællesvej, Havne-
holmen, og Otto Busses Vej omlægges.  

Søterritorie og umatrikulerede havnearealer 

St. 0.391 – 0.508 b.s. 

Umatrikuleret, Udenbys Vester Kvarter, København, 
Tømmergraven.    

Rådighedsindskrænkninger 

Der pålægges bestemmelser om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Særlige bestemmelser for besigtigelse v/Enghave 
Brygge: 

De to tunnelrør på metro til Sydhavnen har samme 
stationeringslinje. Stationeringslinjen har startpunkt 
ved Havneholmen afgreningskammer på Banedan-
marks areal nordvest for Vasbygade med stigende 
stationering mod Sydhavnen og Ny Ellebjerg. Spo-
rene set fra afgreningskammeret mod Sydhavn/Ny 
Ellebjerg starter i st. 0. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
stationeringsside: 

h.s. = højre side 

v.s. = venstre side 

b.s. = begge sider 

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

Ejendommene er anført i følgende rækkefølge:  

Ejendomme, der berøres af andre indgreb end servi-
tut om metro og som eventuelt også får pålagt servi-
tut om metro. 

Ejendomme, der alene pålægges servitut om metro. 

Private fællesveje 

Søterritoriet og umatrikulerede arealer 

Ejendomme, der berøres af andre indgreb end 
servitut om metro, og som eventuelt også får 
pålagt servitut om metro 

St. 0.518 – 0.638 b.s. 

Matr. nr. 1493 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Fiskerihavnsgade 6 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal.  

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning. 

Der eksproprieres en ikke stedfæstet færdselsret til 
arbejdsarealet. 

 

Øvrige forhold 

Det midlertidige arbejdsareal til udførsel af jordfor-
stærkning på ejendommen tager højde for den frem-
tidige byudvikling, herunder en kommende udgrav-
ning til kanaler. Hvis den fremtidige kanal på ejen-
dommen er udgravet, vil jordforstærkning udføres fra 
en pram i kanalen, og der vil være behov for et ekstra 
arbejdsareal på land. Hvis kanalen ikke er udgravet, 
vil jordforstærkning blive udført fra terræn på ejen-
dommen. 

St. 0.620 – 0.903 b.s. 

Matr. nr. 1441 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Tjæregade 2 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning. 

Der eksproprieres en ikke stedfæstet færdselsret til 
arbejdsarealet. 

Øvrige forhold 

Det midlertidige arbejdsareal til udførsel af jordfor-
stærkning på ejendommen tager højde for den frem-
tidige byudvikling, herunder en kommende udgrav-
ning til kanaler. Hvis den fremtidige kanal på ejen-
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dommen er udgravet, vil jordforstærkning udføres fra 
en pram i kanalen, og der vil være behov for et ekstra 
arbejdsareal på naboejendommen matr.nr. 1493 
Udenbys Vester Kvarter, København. Hvis kanalen 
ikke er udgravet, vil jordforstærkning blive udført fra 
terræn på ejendommen. Den endelige placering af 
arbejdsarealer afklares mellem Metroselskabet og 
ejeren på grund af planlagt nybyggeri. 

St. 0.905 – 1.067 v.s. 

Matr. nr. 1562 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Landvindingsgade 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Øvrige forhold 

Bygværk nedrives (forventes nedrevet af DONG).  

Der sikres en ikke stedfæstet færdselsret over metro-
arbejdspladsen til transformerstation. 

St. 1.060 – 1.152 v.s. 

Matr. nr. 1563 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Landvindingsgade 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Øvrige forhold 

Bygværk nedrives (forventes nedrevet af DONG). 

Der sikres en ikke stedfæstet færdselsret over metro-
arbejdspladsen til transformerstation.  

St. 1.095 – 1.139 v.s. 

Matr. nr. 1605 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Landvindingsgade 16 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Øvrige forhold 

Ejendommens lejere opsiges af By & Havn. 

St. 1.099 – 1.173 b.s. 

Matr. nr. 1602 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Landvindingsgade 18/Elværksvej 3. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger i fremtidig ledningskorridor. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro.  

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Ejendommens lejere opsiges af By & Havn. 

St. 1.103 – 1.182 b.s. 

Matr. nr. 1601 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Elværksvej 5 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til midlertidig 
cykel- og gangsti, der under anlægsperioden overgår 
til offentlig sti. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig cykel- og gangsti. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning. 

Øvrige forhold 

Ejendommens lejere opsiges af By & Havn. 

Bygning nedrives. 

St. 1.105 – 1.191 h.s. 

Matr. nr. 1611 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Elværksvej 9 
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Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til midlertidig 
vej, cykel- og gangsti, der under anlægsperioden 
overgår til offentlig vej og sti. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig vej, cykel- og gangsti. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Ejendommens lejere opsiges af By & Havn. 

I forbindelse med vejforlægning mv. i området etab-
leres midlertidig skurby på ejendommen. 

St. 1.118 – 1.219 h.s. 

Matr. nr. 1600 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Elværksvej 11 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 1.283 – 1.377 v.s. 

Matr. nr. 434f Kongens Enghave, København, Cylin-
dervej 11 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 
Den endelige placering af pejlebrønde afklares mel-
lem Metroselskabet og ejeren på grund af planlagt 
nybyggeri. 

St. 1.284 – 1.354 v.s. 

Matr. nr. 434d Kongens Enghave, København, Top-
stykket 20 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 
Den endelige placering af pejlebrønde afklares mel-
lem Metroselskabet og ejeren på grund af planlagt 
nybyggeri. 

 

St. 1.285 – 1.592 b.s. 

Matr. nr. 410 Kongens Enghave, København, Tegl-
holmsgade 35 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 1.535 – 1.674 b.s. 

Matr. nr. 387a Kongens Enghave, København, Tegl-
holmsgade 50 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning. 

Der eksproprieres en ikke stedfæstet færdselsret til 
arbejdsarealet.  

St. 1.640 – 1.754 b.s. 

Matr. nr. 387i Kongens Enghave, København, Tegl-
holmens Østkaj 31 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning. 

Der eksproprieres en ikke stedfæstet færdselsret til 
arbejdsarealet. 

St. 1.286 - 1.339 h.s. 

Matr. nr. 450 Kongens Enghave, København, Østre 
Teglgade 2 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 
Den endelige placering af pejlebrønde afklares mel-
lem Metroselskabet og ejeren på grund af planlagt 
nybyggeri. 
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St. 1.323 - 1.384 h.s. 

Matr. nr. 364 Kongens Enghave, København, Tegl-
holmsgade 27 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 
Den endelige placering af pejlebrønde afklares mel-
lem Metroselskabet og ejeren på grund af planlagt 
nybyggeri. 

Ejendomme, der alene pålægges servitut om 
metro 

Ejendomme beliggende på Enghave Brygge 

Matr. nr. 1633 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Fiskerihavnsgade 3 

Matr. nr. 1454a Udenbys Vester Kvarter, Køben-
havn, Tømmergravsgade 4 

Matr. nr. 1454b Udenbys Vester Kvarter, Køben-
havn, Tømmergravsgade 4B 

Matr. nr. 1634 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Landvindingsgade 4 

Ejendomme beliggende på Teglholmen 

Matr. nr. 434c Kongens Enghave, København, Top-
stykket 4 

Matr. nr. 434b Kongens Enghave, København, Tegl-
holmsgade 39 

Matr. nr. 434a Kongens Enghave, København, Tegl-
holmsgade 39A 

Matr. nr. 412 Kongens Enghave, København, Støbe-
rigade 3 

Matr. nr. 387h Kongens Enghave, København, Tegl-
holmens Østkaj 29 

Matr. nr. 387f Kongens Enghave, København, Alli-
ancevej 2 

Matr. nr. 387g Kongens Enghave, København, Alli-
ancevej 14 

Private fællesveje 

St. 0.495 – 0.921 b.s. 

Matr. nr. 1520 Udenbys Vester Kvarter, København, 
Tømmergravsgade, Fiskerihavnsgade, Tjæregade, 
Landvindingsgade og Elværksvej. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation 
og sporskiftekammer. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger i fremtidig ledningskorridor. 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Øvrige forhold 

Landvindingsgade forlægges midlertidigt for at sikre 
adgang til den afskårne del af Elværksvej og de til-
stødende ejendomme. 

Der etableres fortov og cykelsti samt foretages af-
stribning på dele af Tømmergravsgade, Landvin-
dingsgade og Elværksvej. 

Den forlagte del af Landvindingsgade og en del af 
Elværksvej overgår midlertidigt til offentlig vej. 

Jernbanespor inden for metroarbejdspladsen fjernes.  

Vejarealets lejere opsiges af By & Havn. 

St. 1.474 - 1.915 b.s. 

Matr. nr. 251 Kongens Enghave, København, Støbe-
rigade og del af Teglholmsgade 

Servitutter 

Der pålægges servitut om metro. 

Søterritoriet og umatrikulerede arealer 

St. 0.853 – 1.112 b.s. 

Umatrikuleret areal beliggende mellem H.C. Ør-
stedsværket, Elværksvej og Landvindingsgade.  

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation 
og sporskiftekammer. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til vejforlæg-
ning med cykelsti og fortov, der under anlægsperio-
den overgår til offentlig vej. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-
omlægninger. 
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Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig vejforlægning med cykelsti og fortov. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-
brønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Der eksproprieres ret til jordforstærkning. 

Øvrige forhold 

Lejere indenfor arbejdsareal og areal til vejforlæg-
ning opsiges af By & Havn. 

Der sikres en ikke stedfæstet færdselsret over metro-
arbejdspladsen til transformerstation. 

St. 0.902 – 1.205 b.s. 

Søterritoriet, beliggende i havneløbene Sydhavnen og 
Frederiksholmsløbet og omfatter tillige vejen ”Eng-
have Brygge” og strandbredden i Frederiksholmslø-
bet. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation 
og sporskiftekammer. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejds-
areal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til cykel- og 
gangsti, der under anlægsperioden overgår til offent-
lig sti. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til gangsti. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering 
af midlertidig cykel- og gangsti. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der pålægges servitut om metro. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige 
jordankre. 

Der eksproprieres ret til jordforstærkning. 

Øvrige forhold 

Lejere indenfor arbejdsareal og areal til cykel- og 
gangsti opsiges af By & Havn. 

Bådklubberne ved strandbredden i Frederiksholmslø-
bet får ændrede adgangsforhold. 

Bygning nedrives. 

Skur nedrives. 

Jernbanespor indenfor metroarbejdspladsen fjernes. 

Husbåde langs kajkanten mod havneløbet Sydhavnen 
er jf. oplysninger fra By & Havn 2. maj 2016 flyttet 
mod nord og væk fra metroarbejdspladsen.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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