
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 

6. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 9., 10., 15. og 16. maj 2012 
Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 1 

Hvidovre og Brøndby kommuner 

 

 

Onsdag den 9. maj 2012 kl. 9.00 samledes kommis-
sionen på Restaurant Halvleg, Frihedens Idrætscen-
ter, Hvidovrevej 446, Hvidovre, for at afholde en 
besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af ny 
bane København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 1.     

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
det ene af de fra Den Fælleskommunale Liste for 
Øernes Område udtagne medlemmer, Finn Gerdes.  
Det andet af de fra Den Fælleskommunale Liste for 
Øernes Område udtagne medlemmer, Paul-Erik 
Schou, havde forfald.     

Som repræsentant for Hvidovre Kommune mødte 
Janne Kofod Hansen. 

Som repræsentant for Brøndby Kommune mødte 
juridisk konsulent Lise Schou Larsen.  

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

For Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
planchef Pia Nielsen, vejchef Per Christiansen, 
stadsgartner Jesper Purhus og naturvejleder Jan 
Hansen.  

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen og 
fuldmægtig Pia Pals, Kommissariatet.  

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

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, projektleder Rikke Elise Mortensen, pro-
jektleder Susanne Frank og ingeniør Jan Lyngsø, 
sammen med projektleder Carsten Voltzmann og 
landinspektør Camilla Gottwald Bønnelycke, begge 

COWI, samt ingeniør Anders Høgdal Larsen, 
Grontmij.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

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

Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigelses-
bog” Den nye bane København-Ringsted. Statione-
ring 3.600-8.600. Sektion Nord, Etape 1. med tilhø-
rende oversigts- og besigtigelseplaner, tegn.nr. 
TEKSX_1_003400_013, TEKSX_1_003400_302, 
TEKSX_1_005000_303, TEKSX_1_006200_304, 
alle revision 02.00, alle dateret 1. maj 2012.  

Endvidere fremlagdes ”Forslag til helhedsplan, Nord 
I. Permanent udsætning af jord. North Section, km 
03+400-08+600. tegn. nr. SSNCL_1_03400-
08600_Nord_001.pdf”.   

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.   

Baggrund 

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

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

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

Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De 
tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. 

Den økonomiske vækst, den øgede internationale 
samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen 
på boligmarkedet og nye transportmuligheder har 
imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har 
forringet fremkommeligheden på transportnettet. 

For at imødekomme ovenstående udfordring og de 
overordnede målsætninger om en grønnere transport 
og mindre CO2-udledning indgik VK-regeringen 
sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Li-
beral Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen ”En 
grøn transportpolitik”. 

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

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

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

 

 

 

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

 

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

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

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

Trafikale forbedringer og muligheder 

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

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

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

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

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

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

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

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

VVM-redegørelse 

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

På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 
gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse 
og en indledende projektering af to mulige løsninger 

for en forbedring af banekapaciteten mellem Køben-
havn og Ringsted.  

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende hæfter:  

Hæfte 1 – Samlet miljøredegørelse 

Hæfte 2 – Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen 

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

Hæfte 6 – Støj og vibrationer for begge løsninger 

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

VVM-redegørelsen findes på følgende internetadres-
se: 

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

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

Høringsnotatet findes på følgende internetadresse:  

Lovgrundlag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Myndighedsforhold 

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

Naboinformation og orienteringsmøder 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sektionsopdelt besigtigelse  

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

Denne besigtigelse omfatter alene Sektion Nord Eta-
pe 1, som er vist på figur 2. 



   

 

Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på Sektion Nord Etape 1. På kortet er 
startstationeringen fejlagtigt angivet som 3.600. Den rigtige startstationering er 3.640.  

Igangsætning af anlægsarbejderne 

På Sektion Nord Etape 1 forventes det, at vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbegyndes ultimo 
2012. Jordarbejderne forventes påbegyndt i 2014, mens selve etableringen af jernbanesporene og køre-
strømmen forventes påbegyndt i 2017. Hele banen vil være klar til ibrugtagning i december 2018. 

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_003400_013 Rev 02.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_003400_302 Rev 02.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_005000_303 Rev 02.00 

4 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_006200_304 Rev 02.00 

5 Bilag 1. Normaltværsnit  

 Tegningsnummer TARTR_3_S_S1 Rev A 

Projektbeskrivelse 
Generel beskrivelse 

Banen tilsluttes det eksisterende jernbanenet vest for 
Ny Ellebjerg Station på strækningen Københavns 

Godsbanegård-Vigerslev og øst for Ringsted på 
strækningen Roskilde-Ringsted. 

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

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

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

Stationering 

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

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

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

Besigtigelsen omfatter Sektion Nord Etape 1, som 
starter lige vest for Avedøre Havnevej, st. 3.640, og 
slutter i kommunegrænsen mellem Brøndby Kom-
mune og Vallensbæk Kommune, st. 8.600. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

Banen dimensioneres til kørsel med persontog ved 
hastigheder op til 200 km/t frem til st. 10.400 og 
derefter hastigheder op til 250 km/t, hvilket medfø-
rer, at følgende minimumsradier skal overholdes for 
at opretholde en vis komfort i togene ved den ønske-
de fart. 

St. 3.600 til 10.400: 

• Mindste horisontalradius er 2.000 m  

• Mindste vertikalradius er 14.000 m 

For at optimere togenes acceleration og passager-
komfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger 
på banen under 12,5 promille. På enkelte lokaliteter 
har hensynet til eksisterende veje m.v. dog nødven-
diggjort større hældninger. 

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Normaltværsnit 

Banens normaltværprofil på Sektion Nord Etape 1 er 
vist på nedenstående figur. 

 

Figur 3, Banens normaltværprofil på Sektion Nord Etape 1, ej målfast.  

 

Langs Sektion Nord Etape 1 er etableringen af skrå-
ninger dimensioneret under hensyntagen til lokale 
jordbunds- og afvandingsforhold. Skråninger er som 
minimum projekteret med anlæg 1,5, hvilket betyder 
at en 1 m høj skråning bliver 1,5 m bred. Langs ho-
vedparten af strækningen er der dog benyttet større 
værdier for anlæg, f.eks. 2,5. 

På grund af store niveauforskelle og/eller begrænsede 
pladsforhold er det nødvendigt på 10 delstrækninger 

at etablere støttevægge eller særlige skråningskon-
struktioner, som medfører, at banens tværprofil på 
disse lokaliteter vil afvige fra normaltværprofilet. 

Fritrumsprofil 

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

Som udgangspunkt anvendes der to typer fritrums-
profiler på Den nye bane København-Ringsted: 
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EBA-profilet, som er gældende i tunneler og under 
broer, og EA-profilet, som er gældende på stræknin-
ger uden for tunneler og broer. EA-profilet fremgår 
af nedenstående figur. 

 

 
Figur 4, EA-fritrumsprofilet 

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

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt 12 
veje og stier på Sektion Nord Etape 1. Derudover 

omlægges 4 veje og stier på Sektion Nord Etape 1 
som følge af Den nye bane København-Ringsted. 

Udover lukningerne af veje og stier, som er beskrevet 
i skemaerne herunder, vil der forekomme restriktio-
ner i form af indsnævringer, hastighedsnedsættelser 
mv.  

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

Ved bygning af broer og tunneler skal der i umiddel-
bar nærhed af bygværket eksproprieres arealer til 
midlertidig arbejdsplads. 

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

Grundet den fysiske nærhed til Holbæk Motorvejen 
og krydsning med denne samt krydsning af M3, in-
klusiv rampe, er disse forhold samt ombygningen af 
et antal af de skærende veje og stier blevet drøftet 
med Vejdirektoratet. 

De fleste bygværker forventes udbudt i totalentrepri-
se. 

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

Overføring af veje og stier 

I alt skal 7 veje og 2 stier føres over banen. 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsespe-
rioden 
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Brøndbyøstervej 

St. 4.370 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kommune 

Brøndbyøstervej hæves op over både banen og 
motorvejen. 
På strækningen fra motorvejen til indkørslen ved 
Psykiatrisk Hospital forlægges vejen ca. 25 m 
mod øst. 

Der bygges to nye broer, en ny bro over motorve-
jen samt en ny bro over banen.  

Brøndbyøstervej retableres med et reduceret 
tværprofil bestående af 7,0 m asfaltbelagt køre-
bane, i vejens østlige side 2,5 m cykelsti og 1,1 
m yderrabat, i vejens vestlige side 2,5 m cykelsti, 
2,0 m fortov og 1,1 m yderrabat. Kørebanen af-
grænses mod cykelstien med kantsten. 

Adgange - vejens vestlige side: 

Eksisternde adgang til Psykiatrisk Hospital for-
længes og tilsluttes omlagt Brøndbyøstervej. 

Eksisterende Brøndbyøstervej tilsluttes omlagt 
Brøndbyøstervej med adgang til Hulegården, 
Den Muslimske Gravplads og regnvandsbassin. 
Der foretages ingen ændringer i profilet for eksi-
sterende adgange til Hulegården og Den Muslim-
ske Gravplads. Adgang til regnvandsbassin for-
lægges og tilsluttes privat fællesvej. Ombygget 
Avedøre Slettevej tilsluttes omlagt Byvej. 

Adgange - vejens østlige side: 

Adgang til Brøndbyøstervej 161 retableres. 

Den eksisterende adgang til parkeringspladsen og 
stisystemet i Bakkeskoven forlægges mod nord 
og tilsluttes den omlagte Brøndbyøstervej. 

Brøndbyøstervej forventes luk-
ket i ca. 22-24 måneder.   

På Holbækmotorvejen er 
trafikomlægninger nødvendige i 
hele perioden.Trafikken vil blive 
opretholdt med nuværende antal 
spor i reduceret bredde. Hastig-
heden på motorvejen vil blive 
nedsat til 80 km/t.    

Holbækmotor-
vejen 

St. 4.780 

Type: 

Hovedlandevej 

Vejmyndighed: 

Vejdirektoratet 

Banen føres under motorvejen i en ca. 260 m 
lang tunnel, der udføres i to etaper. 

Motorvejen retableres med samme geometri som 
den eksisterende. 

Trafikken forlægges til interims-
vej, der etableres nord for den 
eksisterende motorvej, og opret-
holdes med nuværende antal 
kørespor i begge retninger, dog 
med reduceret bredde og uden 
nødspor. Hastigheden på motor-
vejen vil blive nedsat til 80 km/t. 
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Voldstien Øst 

St. 5.530 

Type: 

Privat sti 

Vejmyndighed: 

Hvidovre Kommune 

Voldstien Øst forlægges mod vest, føres op på 
Vestvolden og på en bro over banen. Stien retab-
leres med 3,0 m asfaltbelægning, 0,5 m yderrabat 
langs stiens vestlige side og 1,5 m yderrabat i 
stiens østlige side, i alt en kronebredde på 5,0 m. 
Broen over banen udføres med en bredde på 4,0 
m mellem rækværk.  

Stavnsbjergvej tilsluttes den forlagte sti som 
grussti med 3,0 m grusbelægning og 0,5 m yder-
rabat.  

Eksisterende Voldstien Øst opbrydes kun på 
strækningen, hvor banen krydser stien. 

Da der sker en forlægning af 
stien, vil den eksisterende sti 
kunne anvendes i anlægsperio-
den. 

Voldstien Vest 

St. 5.650 

Type: 

Privat sti 

Vejmyndighed: 

Hvidovre Kommune 

Stien forbliver i sin nuværende horisontale place-
ring.  

Eksisterende sti Voldstien Vest hæves på en del-
strækning og tilsluttes forlagt Voldstien Øst ca. 
40 m syd for den eksisterende bro over motorve-
jen.  

På vestsiden af Fæstningskanalen, hæves stien og 
føres på en bro over banen. Stien retableres med 
3,0 m grusbelægning, 0,5 m yderrabat langs sti-
ens vestlige side og 1,5 m yderrabat i stiens østli-
ge side, i alt en kronebredde på 5,0 m. Broen 
over banen udføres med en bredde på 4,0 m mel-
lem rækværk. 

Stien vil være lukket i anlægspe-
rioden. 

Motorring 3 

St. 5.690 

Type: 

Hovedlandevej 

Vejmyndighed: 

Vejdirektoratet 

Banen føres under Motorring 3 i en ca. 40 m lang 
tunnel. Tunnelen udføres i tre etaper af hensyn til 
trafikafviklingen. Motorring 3 retableres med den 
samme geometri som den eksisterende. 

Trafikken forlægges i tre faser 
svarende til broarbejderne. Tra-
fikken opretholdes i 3 spor i 
nordgående retning og 2 spor i 
sydgående retning med reduceret 
bredde. Hastigheden på motorve-
jen vil blive nedsat til 80 km/t. 

Motorring 3 mo-
torvejsrampe (1 
M11Ø_M3S) 

St. 5.920 

Type: 

Hovedlandevej 

Vejmyndighed: 

Vejdirektoratet 

Den sydgående motorvejsrampe fra Holbækmo-
torvejen til Motorring 3 forlægges mod syd, hæ-
ves og føres på en bro over banen. Den nordgå-
ende rampe fra Holbækmotorvejen til Motorring 
3 tilpasses den omlagte sydgående rampe. 

Den nye bro for den sydgående rampe over ba-
nen kan udføres ved siden af den eksisterende 
rampe, hvor trafikken opretholdes med reduceret 
kørebanebredde og nedsat hastighed. Der udføres 
interimsforlægning for forlægning af den sydgå-
ende rampe samt tilpasning af den nordgående 
rampe. 

Ny bro for sydgående rampe 
over banen, udføres ved siden af 
eksisterende rampe, hvor trafik-
ken opretholdes med reduceret 
kørebanebredde og nedsat ha-
stighed til 50 km/t. Der udføres 
en interimsvej for rampe i perio-
den hvor rampen forlægges og 
hæves. 
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Motorring 3 mo-
torvejsrampe (1 
M11Ø_M3N) 

St. 5.900 

Type: 

Hovedlandevej 

Vejmyndighed: 

Vejdirektoratet 

Den nordgående rampe fra Holbækmotorvejen til 
Motorring 3 tilpasses den omlagte sydgående 
rampe. 

Der udføres en interimsvej for 
rampen i perioden hvor rampen 
hæves. 

Hastighed nedsættes til 50 km/t. 

 

Brøndby Havebyvej 

St. 7.150 

Type: 

Privat vej 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kommune 

Brøndby Havebyvej forlægges mod vest, hæves 
og føres på en bro over banen. På strækningen 
mellem Sydgårdsvej og kryds med den forlagte 
adgangsveje til nyttehaver og kolonihaver, retab-
leres vejen med et tværsnit bestående af 4,7 m 
asfaltbelagt kørebane, i østlige side 1,5 m fortov 
og 0,9 m yderrabat, i vestlige side 1,10 m yderra-
bat.  

Broen over banen udføres med et tværsnit mel-
lem brorækværk bestående af 4,7 m kørebane, i 
østlige side 1,5 m flisefortov, 0,3 m yderrabat, i 
vestlige side 0,5 m yderrabat. 

Adgangen til kolonihaverne i 
anlægsperioden vil ske via inte-
rimsvej der føres mod øst langs 
fremtidigt tracé og derefter føres 
ud til Sydgårdsvej. 

Søndre Ringvej 

St. 7.340 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kommune 

Banen føres i tunnel under Søndre Ringvej. Der 
sker ingen ændringer i eksisterende længdeprofil. 

Tværsnit aftalt med Brøndby Kommune fra øst 
mod vest: 

2,6 m sti, 1,2 m skillerabat, 3,5 m svingbane, 2,1 
m skillerabat, 7,0 m kørebane, 2,0 m skillerabat, 
3,5 m svingbane, 2,45 m midterrabat, 7,8 m kø-
rebane, 3,3 m skillerabat, 3,0 m sti. 

Den eksisterende stitilslutning fra Brøndbyvej 
forlægges til syd for banen. På strækningen fra 
den nye stitilslutning, til det eksisterende fod-
gængerfelt i rampekrydset syd for motorvejen, 
anlægges stien som dobbeltrettet sti. 

Broarbejder udføres i to etaper 
og trafikken forlægges til modsat 
side af arbejdspladsen. Der op-
retholdes to kørespor i begge 
retninger i reduceret bredde. 
Hastigheden nedsættes til 40 
km/t. 

Cyklister fra syd skal færdes på 
dobbeltrettede cykelstier der 
mærkes op på eksisterende cy-
kelstier i modsat side af arbejds-
området. 

Underføring af veje og stier 

I alt skal 2 veje og 1 sti føres under banen. 

For stien, der føres under banen og tilsluttes den eksisterende sti under motorvejen, er frihøjden og bredden 
tilpasset dimensionerne på eksisterende stitunnel under motorvejen. 

Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelses-
perioden 
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Ubenyttet stitunnel 
under motorvejen 

St. 3.870 

Type: 

Kommunesti 

Vejmyndighed: 

Hvidovre Kommune 

Tunnellen under banen udføres med en frihøjde på 
2,53 m og en bredde mellem tunnelvæggene på 5,4 
m svarende til fritrumsprofilet for eksisterende 
ubenyttet tunnel under motorvejen. 

Fremtidig tunnel under banen bliver en del af et 
kommende fælles stisystem i Brøndby og Hvidovre 
kommuner. Ny sti er planlagt i Hvidovre Kommu-
ne syd for motorvejen. Når stisystemet anlægges, 
vil eksisterende stitunnel under motorvejen blive 
ibrugtaget. 

Stisystem anlægges ikke af Banedanmark. 

Da der ikke er en sti på nuvæ-
rende tidspunkt, har arbejdet 
ikke indflydelse på trafikken. 

Brøndbyvester 
Boulevard 

St. 6.300 

Type: Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kommune 

Brøndbyvester Boulevard sænkes og føres i bro-
konstruktion under banen.  

Krydset Brøndbyvester Boulevard/Sydgårdsvej/ 
Tavlestien retableres med nuværende tværsnit. Den 
eksisterende busholdeplads nordøst og sydvest for 
krydset retableres. Det eksisterende signalanlæg 
retableres. 

Under banebroen retableres vejen med et tværsnit 
mellem brovæggene på 2 x 7,5 m asfaltbelagte 
kørebaner adskilt af 3,0 m midterrabat, langs vejens 
begge sider 2,5 m skillerabat, 2,5 m asfaltbelagt 
cykelsti og 0,8 m yderrabat. Frihøjden under broen 
bliver 4,63 m. I midterrabatten etableres brosøjle.  

Uden for banebroen retableres vejen med 8,0 as-
faltbelagt kørebane, og langs vejens begge sider 2,5 
m skillerabat, 2,5 m asfaltbelagt cykelsti og 2,0 m 
yderrabat. 

I VVM-projektet er vejen for-
udsat lukket i anlægsfasen med 
en varighed på 12 – 15 måne-
der. Brøndby Kommune ønsker 
ikke vejen lukket i anlægsperi-
oden. Forhandlinger pågår 
mellem BDK og Brøndby 
Kommune. 

Brøndbyvej og 
Mosebjergvej 

St. 8.030 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 
Brøndby Kommune 

Brøndbyvej og Mosebjergvej forlægges, sænkes og 
føres under banen. Brøndbyvej føres på stræknin-
gen fra eksisterende tunnel under motorvejen over i 
Mosebjergvej. Eksisterende Brøndbyvej fra vest 
tilsluttes forlagt Brøndbyvej/Mosebjergvej.  

På strækningen syd for tilslutning af Brøndbyvej 
udføres Mosebjergvej med et tværsnit bestående af 
6,5 m kørebane og 1,0 m yderrabatter.  

På strækningen nord for tilslutning af Brøndbyvej 
udføres Brøndbyvej med et tværsnit bestående af 
6,5 m kørebane, 1,7 m sti og 0,3 m yderabatter. 
Kørebanen adskilles fra stien med kantsten.  

Brøndbyvej/Mosebjergvej føres i tunnel under ba-
nen med et tværsnit mellem brovægge bestående af 
6,5 m asfaltbelagt kørebane, 1,7 m asfalteret sti, 0,3 
m yderrabat. Frihøjde under broen bliver 3,53 m. 

Trafikken opretholdes under 
udførelse af broarbejdet. Der 
udføres en midlertidig forlæg-
ning af Brøndbyvej udenom 
broarbejdspladsen. 

Ved udførelse af selve vejan-
lægget opretholdes adgangen 
til kolonihaverne ad grusvej.  

Trafikken fra nord ad Brønd-
byvej lukkes i anlægsperioden, 
hvor adgang til kolonihaverne 
sker via Vallensbæk Torvevej 
og Brøndbyvej fra vest. 
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Omlægning af veje og stier 

I alt skal yderligere 4 veje og stier omlægges på Sektion Nord Etape 1. 

 

 

 

 

Omlagte veje Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperio-
den 

Avedøre Slette-
vej og Stavns-
bjergvej 

St. 4.400-5.100 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Hvidovre Kom-
mune 

Avedøre Slettevej hæves og tilsluttes ombygget 
Byvej/Brøndbyøstervej. Vejen retableres med 
tværprofil bestående af 6,0 m asfaltbelagt køre-
bane og 1,5 m yderrabatter.  

Avedøre Slettevej afbrydes som vej, hvor vejen 
mod vest afbrydes af banen. Der etableres en 
vendeplads. Langs den nye bane, mellem ven-
depladsen og Stavnsbjergvej, anlægges en grus-
sti. Stien etableres med tværprofil bestående af 
3,5 m grusbelægning og 0,5 m yderrabatter.  

Ændringen af Avedøre Slettevej forhindrer den 
nuværende parkeringsmulighed i vejens sydlige 
rabatside, en parkeringsmulighed der i dag ud-
nyttes af brugerne af nyttehaverne. Kompensa-
tion for tabet af disse parkeringsmuligheder 
vurderes i samarbejde med Hvidovre Kommu-
ne. 

Avedøre Slettevej vil være lukket i 
anlægsperioden. 
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Tavlesti og ad-
gangsvej til 
Tavlebakkegård 

St. 5.900-6.200 

Type: 

Privat fællesvej 
og intern sti 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kom-
mune 

Eksisterende adgang til Tavlebakkegård fra 
Brøndbyvester Boulevard afskæres af banen. 
Der etableres en ny adgangsvej langs eksiste-
rende Tavlestien syd for Tavlebakkegård. Vejen 
tilsluttes Brøndbyvester Boulevard i et signal-
reguleret kryds. Vejen retableres med eksiste-
rende tværprofil bestående af 4,5 m grusbelagt 
kørebane og 0,5 m yderrabatter. Der etableres 
en vendeplads syd for banen. 

Tavlestien forlægges ved tilslutning af ny ad-
gangsvej til Brøndbyvester Boulevard, og retab-
leres med 3,0 m grusbelagt sti og 0,5 yderrabat-
ter. 

Eksisterende adgang fra Brøndbyvester Boule-
vard til MR-stationen sænkes og tilsluttes om-
lagt Brøndbyvester Boulevard. Vejen retableres 
med eksisterende tværsnit bestående af 6,3 m 
grusbelagt kørebane og 2,0 yderrabat.  

Eksisterende vej, der er adgang til Tavlebakke-
gård, afbrydes af banen og der etableres vende-
plads umiddelbart nord for banen. Ny pumpe-
station for banen får adgang ad vejen. 

Da Tavlestien forlægges vil der 
ikke være trafikale gener i anlægs-
perioden. 
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Ny adgangsvej 
til Midlergårds-
vej 

St. 6.200-6.600 

Type:  
Midlergårdsvej – 
Kommunevej 

Offentlig skovsti 
– Kommunal sti 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kom-
mune 

Midlergårdsvejs tilslutning til Sydgårdsvej sløj-
fes.  

Der etableres en ny adgangsvej fra Brøndbyve-
ster Boulevard til Midlergårdsvej. Tilslutningen 
til Brøndbyvester Boulevard sker i eksisterende 
signalregulering, hvor Tavlestien og stisystemet 
til golfbanen i dag er tilsluttet Brøndbyvester 
Boulevard. Det eksisterende signalanlæg om-
bygges.  

Den nye adgangsvej føres i kurve over i eksiste-
rende Midlergårdsvej. 

Den nye adgangsvej etableres med et tværsnit 
bestående af 6,5 m asfaltbelagt kørebane og i 
sydlige side 2,0 m skillerabat, 3,2 m grussti, 0,5 
m yderrabat, i nordlige side 2,0 m yderrabat.  

På en delstrækning i st. 6.300-6.350 etableres 
en ny adgangsvej med et tværsnit bestående af 
6,5 m asfaltbelagt kørebane og i sydlige side 2,0 
m skillerabat, 3,2 m grussti, 0,5 m yderrabat, i 
nordlige side 2,0 m skillerabat, 3,2 m grussti og 
0,5 m yderrabat.  

Det eksisterende stisystem i området tilsluttes 
den nye adgangsvej. 

Der etableres adgang til den nye adgangsvej for 
ejendomme vest for den nye adgangsvej. Place-
ringen aftales nærmere med Brøndby Kommu-
ne inden besigtigelsesforretningen.  

Den eksisterende Midlergårdsvej fra nord ned-
lægges. Asfaltbelægning opbrydes, fjernes og 
der udlægges muld på tidligere vejareal. Ad-
gangen til vandboringen sker fremover via det 
eksisterende stisystem Rosenåen, der tilsluttes 
den nye adgangsvej. 

Da der etableres en ny adgangsvej 
vil der ikke være trafikale gener i 
anlægsperioden. 
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Havebystien, Sti 
mellem Brønd-
byvej og Søndre 
Ringvej 

St. 7.350-8.000 

Type: 

Kommunal sti 

Vejmyndighed: 

Brøndby Kom-
mune 

Den eksisterende sti nord for banen forlægges 
til en placering syd for banen. Den forlagte sti 
tilsluttes mod vest forlagt Brøndbyvej/Mose-
bjergvej. Den forlagte sti tilsluttes mod øst det 
eksisterende stisystem langs Søndre Ringvej. 
Stien retableres med et tværsnit bestående af 3,0 
m asfaltbelagt sti og 0,5 m yderrabatter. 

Der etableres en midlertidig forbindelse mellem 
Mosebjergvej og Sdr. Ringvej i perioden, hvor 
Brøndbyvej ombygges. 

I perioden hvor Sdr. Ringvej ombygges vil cy-
kelstierne langs Sdr. Ringvej skiftevis fungere 
som dobbeltrettede cykelstier samtidig med at 
cyklister fra vest skal benytte Vallensbækvej 
via Vallensbæk Torvevej eller Brøndbyvej. 

Der etableres midlertidig forbindel-
se mellem Mosebjergvej og Sdr. 
Ringvej i perioden, hvor Brøndby-
vej ombygges. 

Under udførelsen af banebroen ved 
Sdr. Ringvej ledes trafikanter ad 
Vallensbæk Torvevej til Vallens-
bækvej. Samtidig hermed vil cykel-
stier på den vestlige og østlige side 
af Sdr. Ringvej skiftevis fungere 
som dobbeltrettede cykelstier. 

Afvanding 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under baneanlægget. Vandsyns-
forretninger vil blive afholdt i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser. 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskråningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende regn-
vandsbassiner. I regnvandsbassinerne bundfældes urenhederne og afstrømningen reguleres inden udledning 
til vandløb eller regnvandsledning. 

På flere af strækningerne overvejes det at lede vandet til udvidede banegrøfter i stedet for almindelige regn-
vandsbassiner. 

Der kan som følge af den fortsatte detaljering af projektet forekomme mindre justeringer af placeringer og 
udformninger af de udvidede grøfter/regnvandsbassiner. 

Baneafvandingen består derudover af nødvendige rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og stier 
samt enkelte pumpestationer. 

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

På Sektion Nord Etape 1 forventes der at skulle etableres udledning til følgende recipienter. 

Stationering Bassintype Recipient 

3.850 Regnvandsbassin Stadsrendens sidetilløb 

4.500 Regnvandsbassin Eksisterende afvandingsledning i 
Brøndbyøstervej 

5.150 Regnvandsbassin Fæstningskanalen 

6.150 Regnvandsbassin Ny grøft med tilslutning i afvandings-
ledning ved Køgebugt motorvejen 

7.100 Regnvandsbassin Eksisterende afvandingsledning i Syd-
gårdsvej 

7.550 Regnvandsbassin Eksisterende afvandingsledning i Søn-
dre Ringvej 
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Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion Nord Etape 1 skal der håndteres betydeli-
ge jordmængder. Indbygningsegnede jordmaterialer 
vil i vid udstrækning blive genanvendt ved etablerin-
gen af banens underbygning. 

Til etablering af den nye bane og skærende veje af-
graves ca. 810.000 m3 råjord og muld hvoraf de 
150.000 m3 genindbygges. De resterende 660.000 m3 
forventes udsat langs strækningen. Derudover udsæt-
tes yderligere 200.000 m3 fra Hvidovre og Køben-
havns Kommuner i Bakkeskoven, en yngre skov 
mellem Avedøre Havnevej og Brøndbyøstervej. 

Overskudsjorden placeres i udsætningsområder i 
form af terrænhævninger mellem bane og vej samt 
jordvolde.  

Det er intentionen, at de store mængder jord på en 
gang tegner et nyt dynamisk landskabselement langs 
strækningen og på samme tid anvendes til at skabe 
erstatningslandskaber, rekreative områder mv. 

Terrænreguleringerne udformes som udgangspunkt 
med hældninger mellem 1:2 og 1:5.  

Beplantning etableres med de arter, som normalt 
findes på den givne lokation, i en enkel og robust 
udformning med et ekstensivt plejeniveau. 

Kapaciteten af de udsætningsområder, som er reser-
verede for Den nye bane København-Ringsted, er ca. 
1.100.000 m3. 

Med henblik på at kunne imødekomme Hvidovre og 
Brøndby Kommuners synspunkter vedrørende Bane-
danmarks ønsker om placering af overskudsjord i de 
to kommuner har Banedanmark udarbejdet en såkaldt 
helhedsplan. 

Helhedsplanen er udarbejdet som supplement til be-
sigtigelsesplanerne og har været anvendt til Bane-
danmarks drøftelser med Hvidovre og Brøndby 
Kommuner i forbindelse med placering af overskuds-
jord og regnvandsbassiner. Helhedsplanen er udar-
bejdet for at give kommunerne et overblik over 
strækningen til den videre landskabelige bearbejd-
ning af udsætningsområder og regnvandsbassiner og 
skal ses som et supplement til de opdaterede besigti-
gelsesplaner. Helhedsplanen viser en mere detaljeret 
udformning af udsætningsområderne og regnvands-
bassinerne, hvor selve tegningsmaterialet har en stør-
re frihedsgrad end besigtigelsesmaterialet. 

Arealerne som er vist på de opdaterede besigtigelses-
planer fra 1. maj 2012, er de samme som på den 
fremviste helhedsplan. Der er desuden på helheds-

planen vist nogle alternative udsætningsområder 
langs Holbækmotorvejen i Brøndby Kommune på 
kommunens egne ejendomme såfremt de områder, 
som fremgår af besigtigelsesplanerne, ønskes ændret. 

Der er dog to områder på helhedsplanen som afviger 
lidt fra det opdaterede besigtigelsesmateriale. På 
matr. nr. 93 Brøndbyøster By, Brøndbyøster viser 
helhedsplanen, at der anlægges en jordvold over ek-
sisterende regnvandsbassin. Skråningssignaturen for 
dette er ikke med på besigtigelsesplanerne, men area-
let er vist som værende midlertidigt eksproprieret. 
Dette bassin er desuden vist forlagt længere mod øst. 
Jordvolden etableres for at opretholde kommunens 
og Den Muslimske Gravplads ønske om støjreduce-
rende tiltag.  

På Avedøre Sletten viser helhedsplanen, at udsætnin-
gen på matr. nr. 5a Avedøre By, Avedøre indskræn-
kes for at tilgodese lodsejeren og dennes lejere. Des-
uden er der på arealet mellem Stavnsbjerggård og 
Vestvolden foreslået udsætning af jord for at mini-
mere udsætningen på før omtalte matr. nr. 5a Aved-
øre By, Avedøre. Begge arealer er vist på det opdate-
rede besigtigelsesmateriale som værende henholdsvis 
midlertidigt og permanent eksproprieret, men skrå-
ningssignaturerne er anderledes i forhold til helheds-
planen. 

Sneværnsbælter 

På strækninger hvor banen går igennem åbne arealer 
og ligger i afgravning, skal der etableres sneværns-
bælter. Sneværnsbælterne etableres som en 25 m 
bred beplantning i varierende højde i sammenhæn-
gende strækninger øst for banen. 

På Sektion Nord Etape 1 etableres ét sammenhæn-
gende sneværnsbælte fra st. 5.150 til 5.420 i Hvidov-
re Kommune. 

Beskyttede biotoper og faunapassager 

Berørte naturområder 

På Sektion Nord Etape 1 er det naturmæssige fokus-
område Vestvolden og Avedøresletten. 

Ved Brøndbyøstervej flyttes et eksisterende regn-
vandsbassin, der er § 3 beskyttet. Der anlægges et nyt 
regnvandsbassin på modsatte side af Brøndbyøstervej 
i Bakkeskoven og et erstatningsvandhul etableres ved 
Brøndbyskoven. 

Ved Vestvolden isoleres et beskyttet vandhul mellem 
banen og motorvejen. Desuden krydser Den nye bane 
København-Ringsted Fæstningskanalen ved Vestvol-
den, der er § 3 beskyttet. 
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Som kompensation for banens barriereeffekt for bilag 
IV-arter etableres i alt 9 erstatningsvandhuller på 
Sektion Nord Etape 1. 

Alle erstatningsvandhuller etableres på offentligt 
ejede arealer og fastlægges sammen med kommuner-
ne og særligt de to naturskoler i området.. 

Der berøres fredskov i Brøndby Kommune (St. 3.460 
- 4.350 og 6.600 - 6.980). I alt berøres ca. 5,7 ha 
fredskov permanent og ca. 0,7 ha fredskov midlerti-
digt. 

Faunapassager 

På Sektion Nord Etape 1 etableres 6 faunapassager. 

En stipassage under banen ved Bakkeskoven i st. 
3.867. 

I st. 4.350 etableres en tør passage med diameter på 
1,4 m under tværgående vej, Brøndbyøstervej. 

En vandløbspassage med tørre banketter. Passagen 
dimensioneres efter vandløbet, Fæstningskanalen 
som ligger ved Vestvolden, st. 5.579. 

To passager under banen fra Motorring 3 til kommu-
negrænsen. De to passager placeres i st. 6.450 og 
6.652 og har en forventet diameter på 1,2m.  

I st. 8.163 er planlagt placeret en faunapassage med 
diameter på 1,4 m. Dette afhænger dog af den nye 
placering af de regnvandsbassiner som skal omlæg-
ges i samme stationering. Såfremt regnvandsbassi-
nerne flytter til den sydlige side af banen udgår fau-
napassagen i st. 8.163. 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i de grænseværdier, der anvendes af de 
kommunale myndigheder. Hvidovre og Brøndby 
Kommune tager udgangspunkt i en støjgrænse på 70 
dB på hverdage i dagperioden kl 07-18. Dog må sær-
ligt støjende aktiviteter, såsom etablering af spuns, 
kun udføres i tidsrummet kl 08-16. På alle øvrige 
tidspunkter skal der søges tilladelse til udførelse af 
anlægsarbejder. 

Anlægsarbejdets karakter taget i betragtning vil det 
dog ikke - medmindre anlægsarbejdet væsentligt 
forsinkes eller fordyres – helt kunne undgås, at græn-
seværdierne for støj periodevis vil blive overskredet.  

Af hensynet til opretholdelse af trafikken vil der nog-
le steder blive arbejdet i aften- og nattetimerne. Dette 

vil primært forekomme de steder hvor broer og større 
veje skal ombygges. 

På steder i nærheden af bebyggelse, hvor støjen for-
ventes at overskride projektets grænseværdier, vil 
anlægsarbejdet dog blive tilrettelagt, så støjgenerne 
minimeres mest muligt. 

Anlægsaktiviteterne forventes hverken at give anled-
ning til bygningsskader eller vibrationer over Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdier. Forinden an-
lægsarbejderne igangsættes, vil der dog blive gen-
nemført en fotoregistrering af nærliggende bygninger 
med henblik på at etablere et grundlag for vurdering 
af eventuelle vibrationsskader/bygningsskader. 

Under anlægsperioden vil der blive foretaget en lø-
bende registrering af vibrationsniveauet ved særligt 
udsatte bygninger. 

Støj i driftsfasen 

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

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

LAmax, som er udtryk for den mest støjende forbikør-
sel, må ikke overskride 85 dB(A) 

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

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbe-
lastningstallet, SBT. SBT beregnes på baggrund af 
Miljøstyrelsens anvisninger og kombinerer antallet af 
støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, 
hver bolig bliver udsat for. For en sammenhængende 
boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelast-
ningstallet pr. km. Kriteriet for etablering af støj-
skærme er SBT/km ≥ 8. 

Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for 
etablering af støjskærm ikke er opfyldt, vil enkeltstå-
ende boliger, som berøres af støj over grænseværdi-
erne, få tilbudt støjisolering af støjbelastede facader - 
typisk i form af støjisolerede vinduer. 

Udpegningen af boliger, der skal facadeisoleres, og 
strækninger, der opfylder det objektive kriterium for 
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opsætning af støjskærme, gennemføres på baggrund 
af en ny støjberegning. 

Vibrationer i driftsfasen 

De vejledende grænseværdier for mærkbare vibratio-
ner fremgår af Nyt fra Miljøstyrelsen nr. 2/1983 

”Retningslinier for måling og vurdering af vibratio-
ner i det eksterne miljø”. 

Vurderingen af vibrationsniveauet bestemmes på 
baggrund af middelværdien for den togtype, der giver 
anledning til det højeste vibrationsniveau. 

 

Anvendelse Grænseværdi 

Boliger i boligområde (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig/erhversområde kl. 18-7 

Børneinstituioner og lignende 

75 dB 

Boliger i blandet bolig/erhversområde kl. 7-18 

Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 

80 dB 

Erhversbebyggelse 85 dB 

Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de 
vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskre-
det. 

Såfremt vibrationerne er kraftige nok, vil de udstråles 
som lyd til rummet, hvilket betegnes strukturlyd. 
Strukturlyden kan - især ved lavfrekvente vibrationer 
fra togene - blive så kraftig, at den giver anledning til 
lavfrekvent støj. Miljøstyrelsens foreslåede grænse-
værdi for lavfrekvent støj i boliger er 20 dB i natpe-
rioden og 25 dB i dagperioden. Grænseværdierne 
fremgår af Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 
”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt 
miljø”.  

Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer, 
vil der blive foretaget vibrationsreducerende foran-
staltninger. Udpegning af afværgeforanstaltningernes 
beliggenhed og udformningen af disse gennemføres 
på baggrund af beregninger, når banens endelige 
placering ligger fast. 

Kulturhistoriske forhold 

Banen afskærer et hjørne af Avedøresletten og gen-
nemskærer Vestvolden ca. 250 meter syd for motor-
vejens gennemskæring af Vestvolden i st. 5.500-
5.650. I forbindelse med anlægsloven blev det fast-
sat, at den påvirkede del af Avedøresletten og 
Vestvolden ikke længere er omfattet af en arealfred-
ning, ligesom fortidsmindebeskyttelsen af den påvir-
kede del af Vestvolden er ophævet. 

Et 63 meter langt beskyttet jorddige i st. 5.350, som 
omkranser en del af Stavnsbjerggård, vil blive ned-
lagt i forbindelse med nedrivningen af Stavnsbjerg-
gård og den efterfølgende udnyttelse af området til 
byggeplads og terrænregulering. 

Banen krydser et bevaringsværdigt, levende hegn ved 
Tavlebakkegård i st. 6.000. Hegnet markerer et ud-
skiftningsskel. 

De kulturhistorisk interessante, karakteristiske runde 
kolonihaver i  Brøndby Haveby gennemskæres af 
banen, hvilket betyder, at 2 hele og en halv af de 
nordlige cirkler nedlægges. De nedlagte haver vil 
blive genopført på et areal øst for Brøndby Haveby. 

Særlige forhold vedr. Hvidovre Kommune 

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

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

Avedøresletten  

Mellem Holbækmotorvejen og Fæstningskanalen 
ligger banen dybt frem mod Vestvolden, hvilket ge-
nererer overskudsjord. Syd for motorvejen udvides 
den eksisterende jordvold mellem bane og vej og den 
eksisterende jordvold syd for bane og vej forlænges 
til st 5.300. I arealet mellem bane og motorvej udsæt-
tes jord således at der skabes et udsigtspunkt samti-
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digt med at det vil være muligt at kunne se det gamle 
voldanlæg fra krydset ved Staunsbjergvej. Derudover 
er der udlagt et udsætningsområde syd for Stauns-
bjergvej som en terrænhævning i 1 m højde. Der 
forudsættes ikke tilplantet på disse udsætningsområ-
der, men alene tilsået med græs. 

Syd for motorvejen genererer banen et jordoverskud 
på ca 295.000 m³ og der kan indbygges ca. 240.000 
m³ i udsætningsområderne. De resterende 55.000 m3 
indbygges i Brøndbyøstervej. 

Passage af Vestvolden 

Banen passerer Vestvolden umiddelbart øst for Mo-
torring 3. Passagen udformes som et præcist skår 
gennem voldanlægget og videre på en lav bro over 
vandgraven. Voldgaden og den parallelle sti på vold-
anlæggets vestside føres over banen på stibroer. 
Voldgaden omlægges til voldanlæggets krone. Kro-
nen øges lokalt i højden hvor stibroen ligger over 
banen. Stien og stibroen vest for vestvolden  placeres 
på et dæmningsanlæg. 

Særlige forhold vedr. Brøndby Kommune 

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

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

Bakkeskoven 

Ved Bakkeskoven medfører banen sideflytning af 
den eksisterende jordvold. Den nye/sideflyttede jord-
vold foreslås øget i højden til ca. 8 m over motorve-
jen og anlagt med skråning 1:2 mod banen og med 
samme anlæg væk fra banen. Ved st. 3.900 bevares 
en åbning i jordvolden pga. en eksisterende tværgå-
ende sti. I Bakkeskoven foreslås et areal midlertidigt 
anvendt som arbejdsområde. 

Området tilplantes i overensstemmelse med den øv-
rige skovplantning i Bakkeskoven ligesom lysninger 
i skoven fastholdes. Der anlægges et erstatnings-
vandhul samt et regnvandsbassin. Adgang hertil sker 
ad stisystemet fra Brøndbyøstervej.  

Ved Bakkeskoven genereres et jordoverskud på ca. 
55.000 m³ samt 70.000 m³ fra den eksisterende jord-
vold. Nord for jordvolden udsættes endvidere ca. 
200.000 m³ ren jord fra Hvidovre og Københavns 
Kommuner. Samlet set anbringes ca. 325.000 m³ 
jord. 

Brøndbyøstervej 

Efter henvendelse fra det psykiatriske hospital på 
Brøndbyøstervej, der hører under Hovedstadens Re-
gion, pågår der en fornyet dialog med Brøndby 
Kommune om udformingen af Brøndbyøstervejs 
linieføring. 

Som i programfasens løsning indebærer den hid-
til foreslåede løsning, at de tilstødende ejendomme 
mod vest berøres, dels i forbindelse med anlægsfa-
sens trafikomlægninger og dels skal enkelte ad-
gangsveje permanent hæves som følge af at Brønd-
byøstervej hæves. En alternativ løsning vurderes med 
henblik på at reducere ændringer og ulemper for de 
tilstødende matrikler. 

Avedøresletten / Den Muslimske Begravelsesplads 

Umiddelbart vest for Brøndbyøstervej ligger banen 
dybt frem mod tunnelen under Holbækmotorvejen. 
Hvor banen anlægges vil eksisterende vold blive 
sideflyttet  og volden forlænges op mod Vestvolden. 
For at bevare nuværende støjniveau forhøjes den 
sideflyttede vold med ca. 1m. Voldanlægget tænkes 
ikke beplantet, men alene tilsået med græs. Sideflyt-
ningen af volden ved Brøndbyøstervej gør at eksiste-
rende regnvandsbassin skal flyttes til modsatte side 
af Brøndbyøstervej til en ny placering i Bakkesko-
ven.  

På strækningen ca. i st. 4.400-4.750 nord for motor-
vejen genereres et jordoverskud på ca. 185.000 m³, 
som forudsættes indbygget i jordvolden. Eksisterende 
vold som indeholder ca. 10.000 m³ jord forventes 
fjernet. I alt udsættes 135.000 m³ på en del af stræk-
ningen i st. 4.400-5.050. De resterende 50.000 m3 
indbygges i Brøndbyøstervej. 

Tavlestien 

Trekantarealet ved Tavlestien skal anvendes til mid-
lertidig arbejdsareal, som midlertidig deponering af 
materiale og opstilling af skurby.  

Jord deponeres i ca. 6 m højde syd for banen mellem 
Motorring 3 og fodboldbanerne og bliver anlagt med 
anlæg 1:2 mod motorvejen og varierende hældning 
på modsatte side.  Et regnvandsbassin placeres syd 
for banen mellem fodboldbanerne og den nye bane. 
Der etableres en ny åben grøft fra banen langs 
Brøndbyvester Boulevard og til Køgebugtmotorvejen 
hvor den tilsluttes en eksisterende regnvandsledning. 

Strækningen i st. 6.950-6.270 genererer et jordover-
skud på ca. 75.000 m³ jord, og der er disponeret med 
udsætning af 66.000 m³ jord. 
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Passage i fredskovsområde ved Midlergårdsvej 

På strækningen fra Brøndbyvester Boulevard til Søn-
dre Ringvej udsættes jord i en langsgående ca. 6 m 
høj jordformation mellem banen og Sydgårdsvej. 
Dette indebærer, at der ryddes skov i et ca. 50 m 
bredt bælte langs nordsiden af banen. Ca. 2/3 heraf er 
fredsskov. De sidste ca. 30 m skov mod Sydgårdsvej 
bevares. Jorden udlægges med skråningen 1:2 mod 
banen og med lidt fladere skråninger mod nord. Vol-
den tilplantes med skov.  

Derudover udsættes jord som en ca. 4 m høj jordhøj 
ved den såkaldte hundelufterplads syd for banen i st. 
6.400. Højen udformes med 1:2 skråninger mod ba-
nen og fladere skråninger mod syd. Der tilplantes 
med skov mod banen. I udkanten af jordhøjen etable-
res et nyt regnvandsbassin som håndterer vand fra 
Brøndbyvester Boulevard. Denne har udløb i samme 
nye grøft som løber langs Brøndbyvester Boulevard. 

På strækningen afgraves ca. 60.000 m3, hvoraf de 
20.000 m3 genindbygges i banens tracé. Udsætningen 
langs banen rummer ca 90.000 m³ og jordhøjen kan 
rumme op til ca. 70.000 m³ jord. 

Brøndby Haveby 

Arealet mellem banen og motorvejen i st. 7.450-
8.000 anvendes til udsætning af jord som en bred 
jordvold. På grund af et gasledningstracé gennem-
skæres jordformationen på langs af en lavning. Jord 
oplægges med skråninger i 1:2. Der tilplantes med 
skovplantning. 

Strækningen genererer et jordoverskud på ca. 70.000 
m³, hvoraf de 20.000 m3 genindbygges og der kan 
indbygges ca. 130.000 m³ jord. 

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 
der erhverves areal fra 89 jordstykker. 

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringslovene for Den nye bane 
København-Ringsted er der gennemført forlods over-
tagelse af 1 kolonihave på Sektion Nord Etape 1. 

Der er gennemført 6 fremrykkede ekspropriationer af 
kolonihaver i henhold til anlægsloven for Den nye 
bane København-Ringsted på Sektion Nord Etape 1. 

Afskårne arealer 

Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra 
den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 

rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive overtaget 
af Banedanmark. 

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

Landbrugsarealer, som afskæres fra den oprindelige 
ejendom, vil dog blive søgt afhændet igennem en 
jordfordeling. 

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

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 
ved pålæg af eldriftsservitut. 

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

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

Eldriftservitut  

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

I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave C 
og D. 

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

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

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

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

Andre servitutter til beskyttelse af banen 

Udover eldriftservitutten skal der tinglyses servitutter 
til sikring af bane og sideanlæg, som f.eks. jordankre, 
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støttemure og støjafskærmning, tunneler, ledninger, 
drifts- og adgangsrettigheder m.m. 

Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fast-
lagt, idet det forudsætter yderligere projektering og 
valg af udførelsesmetode.  

I forbindelse med de enkelte ekspropriationer vil 
Banedanmark samtidigt erhverve ret til placering af 
de nødvendige jordankre samt adgang til vedligehol-
delse af disse. 

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

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

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

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

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

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

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

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

Ledningsarbejder 

Anlægget af Sektion Nord Etape 1 på Den nye bane 
København-Ringsted nødvendiggør flytning eller 
forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. 
Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af 
afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytnin-
ger.  

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele 
og fiberkabler. 

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

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes, typisk blive omlagt i forbindelse med 
vejomlægningen. 

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

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

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

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

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

I henhold til det fremlagte besigtigelsesmateriale vil 
Banedanmark på ledningsejernes vegne rekvirere de 
nødvendige rettigheder til at benytte midlertidige 
arbejdsarealer til ledningsomlægninger. Dette giver 
mulighed for på ledningsejernes vegne at eksproprie-
re de nødvendige arbejdsarealer. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

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

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-
ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve traceet, 
og ved at placere arbejdsarealerne dér, hvor de er til 
mindst gene, f.eks. på restarealer. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt 
til terrænregulering eller til indbygning af overskuds-
jord fra anlægsprojektet. Desuden vil nogle af regn-
vandsbassinerne blive etableret med så flade skrånin-
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ger, at arealerne kan leveres tilbage til lodsejerne som 
dyrkningsskråninger. 

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

Ekspropriationer 

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

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

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

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper 

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som 
anlægsprojektet berører, planlægger Banedanmark at 
etablere et antal erstatningsbiotoper, jf. ovenstående 
gennemgang. 

For hver enkelt erstatningsbiotop søger Banedanmark 
at indgå frivillige aftaler om etablering og drift af 
erstatningsbiotopen med den pågældende lodsejer og 
den berørte kommune. 

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler 
om etablering og drift af erstatningsbiotoper, vil Ba-
nedanmark anmode Ekspropriationskommissionen 
om at ekspropriere retten til dette. 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut 
med kommunen som påtaleberettiget. 

Aftaler med kolonihaveforeninger 

Den nye banes passage af Brøndby Haveby berører 
fire haveforeninger, hvor i alt ca. 50 kolonihaver og 
ca. 110 nyttehaver bliver eksproprieret. De berørte 
haveforeninger er Brøndby Haveby Afdeling 3, 
Brøndby Haveby Afdeling 5-6, Brøndby Haveby 
Afdeling 7 og Haveforeningen Harekær.  

Indgrebet i Brøndby Haveby Afdeling 3 medfører, at 
der skal etableres et nyt kolonihavehusområde på en 
del af matr. nr. 8o Brøndbyvester By, Brøndbyvester. 
Indgrebet i Brøndby Haveby Afdeling 5-6 medfører, 
at der skal etableres et nyt koloni- og nyttehaveområ-
de på matr. nr. 1d Brøndbyvester By, Brøndbyvester. 

I Haveforeningen Harekær og Brøndby Haveby Af-
deling 7 vil der kun ske arealmæssige indgreb der 
ikke medfører ekspropriation af koloni- eller nytte-
haver. 

Med henblik på at kunne tilbyde erstatningshaver for 
kolonihaveejere og nyttehavebrugere vil Banedan-
mark indgå aftaler med haveforeningerne om byg-
gemodning af de nye kolonihaveområder samt om 
standardvilkår for ekspropriation af de berørte kolo-
nihaver med den enkelte kolonihaveejer og nytteha-
vebruger. Disse aftaler vil blive suppleret med aftaler 
med Brøndby Kommune og NaturErhvervstyrelsen, 
der begge stiller arealer til rådighed for de nye kolo-
nihaveområder samt håndterer lejeaftaler med ejerne 
af de enkelte koloni- og nyttehaver. 

Kulturhistoriske forhold 

Kroppedal Museum har udført en arkivalsk kontrol 
og vurderet, at der kan være væsentlige fortidsminder 
på en del af strækningen. Banedanmark har indgået 
en samarbejdsaftale med Kulturarvsstyrelsen og 
Kroppedal Museum, der foretager de arkæologiske 
forundersøgelser. 

På strækningen har museet allerede påbegyndt de 
arkæologiske undersøgelser på baggrund af frivillige 
aftaler med lodsejere. 

Forventet anlægstakt 

Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for an-
lægget af Den nye bane København–Ringsted, dæk-
ker en bred vifte af faglige discipliner – nedrivninger, 
etablering af nye naturområder, ledningsomlægnin-
ger, jordarbejder, vejomlægninger, bro- og tunnel-
konstruktioner, faunapassager og mindre konstrukti-
oner som støttemure, jernbanetekniske arbejder som 
sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskif-
ter), kørestrømsanlæg mv. 

På Sektion Nord Etape 1 forventes det, at vejomlæg-
ninger og konstruktionsarbejder påbegyndes ultimo 
2012. Jordarbejderne forventes påbegyndt i 2014, 
mens selve jernbanearbejdet forventes påbegyndt i 
2017. Hele banen skal være klar til brug i december 
2018. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

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

Ved anlæg af banen i tunnel under motorvejen for-
lægges trafikken til interimsvej, der etableres nord 
for den eksisterende motorvej, og opretholdes med 
nuværende antal kørespor i begge retninger, dog med 
reduceret bredde og uden nødspor. Hastigheden på 
motorvejen vil blive nedsat til 80 km/t. Motorvejen 
forlægges på en strækning fra før krydsning med 
Brøndbyøstervej til efter underføring af banen under 
motorvejen 

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

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted opretholdes i hele an-
lægsperioden. Trafikafviklingen ved de skærende 
veje og stier er nærmere gennemgået ovenfor. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde.   

• Der fremlagdes brev af 3. maj 2012 fra 
Brøndby Kommune med bemærkninger til 
tidligere fremsendt udgave af ”Besigtigelses-
bog”, dateret 14. marts 2012.   

Banedanmark tilkendegav, at man noterer sig 
de oplysninger og overvejelser, der fremgår 
af Brøndby Kommunes brev.    

• Banedanmark oplyste, at det store jordover-
skud i projektet, set i sammenhæng med an-
lægslogistik, herunder minimering af jord-
transport på det offentlige vejnet, og anlægs-
økonomi betyder, at man skal finde depone-
ringsmuligheder på begge sider af Holbæk-
motorvejen, så tæt på udgravningsstedet som 
muligt og helst med adgang fra banetracéet 
(mulighed for jordtransport på dumpers). Det 
fremlagte ”Forslag til helhedsplan, Nord I. 
Permanent udsætning af jord.” tilsigter at til-
vejebringe et konkret, praktisk løsningsfor-
slag i relation til disse problemer, som samti-
dig er søgt afbalanceret med de berørte 
kommuners ønsker.  Forslaget indebærer vis-
se ændringer i relation til den fremlagte be-
sigtigelsesbog.   

Det oplystes, at der i dialogen med kommu-
nerne om deponering af jord opereres med i 

alt 6 udsætningslokaliteter, hvoraf der er op-
nået enighed om 4, mens 2 udestår.   

Repræsentanter for Brøndby Kommune, 
Teknisk Forvaltning, udtrykte tilfredshed 
med forslaget til helhedsplan som udgangs-
punkt for den videre dialog. 

Der blev imidlertid givet udtryk for, at det er 
særdeles uhensigtsmæssigt, at anlægsmyn-
digheden har valgt at ændre projektets sekti-
onsinddeling således, at indgrebene i det 
sammenhængende skovareal, Bakkeskoven, 
som kommunen tillægger den største betyd-
ning, ikke kan behandles som den helhed, de 
fysisk og faktuelt er, fordi Bakkeskoven er 
delvis henført til projektets sektion ”By”, der 
ikke er genstanden for nærværende besigti-
gelse. 

Kommissarius bemærkede, at kommissionen 
ikke på dette tidspunkt kan have detailleret 
kendskab til projektforholdene i sektion 
”By”, og at det er uhensigtsmæssigt, at der 
ikke i besigtigelsesmaterialet er oplyst om 
ovennævnte forhold.   

Banedanmark oplyste, at détailprojekteringen 
for den del af sektion ”By”, som omfatter 
indgrebene i Bakkeskoven, desværre endnu 
ikke er helt tilendebragt, men at der i løbende 
dialog med kommunen arbejdes intenst her-
med.      

• Banedanmark oplyste på flere forespørgsler, 
at støjberegninger gennemføres på grundlag 
af Miljøstyrelsens beregningsmodel Nord-
2000. Nord2000 er en fællesnordisk bereg-
ningsmodel, der beregner lydens udbredelse 
under forskellige vejrforhold (fremherskende 
vindretning og –styrke m.v.). Beregningerne 
tager endvidere højde for terrænforhold, na-
bobygningers indvirkning på støjforholdene 
og trafiksammensætningen (togtyper, tog-
vægt, hastighed m.v.), samt trafikkens forde-
ling over døgnet. Metoden beregner års-
døgnmiddelniveauet givet ved støjindikato-
ren ”Lden”. Lden er sammensat af vægtede 
gennemsnitlige lydtrykniveauer bestemt for 
hhv. dag-, aften- og natperioden.  Ved be-
stemmelse af Lden tilskrives en korrektion 
på + 5 dB til nievauet i aftenperioden og + 10 
dB til niveauet i natperioden, idet genevirk-
ningen ved støj er størst aften og nat. Således 
svarer støjbelastningen fra 1 tog om natten til 
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10 tog om dagen. Konsekvensen er, at jo me-
re aften- og nattekørsel, der finder sted, desto 
mere stiger gennemsnitsværdien.  Nord2000-
metoden blev implementeret i Danmark og 
har siden da været den gældende metode ved 
beregning af støj fra jernbaner og veje og an-
erkendt i højesteretspraksis.  

I henhold til anlægsloven skal banestøjen 
dæmpes, såfremt den ved façaden af boliger 
og døgninstitutioner overstiger den vejleden-
de grænseværdi på Lden = 64 dB eller mak-
simalniveauet ved en togpassage oversigter 
85 dB.  

Kolonihaver betragtes i støjmæssig henseen-
de ikke som boligområder og der udføres ik-
ke støjbeskyttelse heraf.   

Det understreges, at motorvejsstøj og bane-
støj beregnes hver for sig, og at der ikke fin-
des regler om sammenlægning af støjkilder. I 
forbindelse med de vejomlægninger, der fin-
der sted som konsekvens af baneanlægget, 
fx. ved Brøndbyøstervej og Brøndbyvester 
Boulevard, vil der dog blive støjdæmpet til 
den vejledende grænseværdi for vejstøj, 
Lden = 58 dB.  Hvis denne værdi overskri-
des, vil det udløse støjdæmpning enten i 
form af støjskærm (ved sammenhængende 
bebyggelse) eller tilbud om façadeisolering 
(ved enkeltejendomme).  

I relation til støj fra arbejderne i anlægsfasen 
oplystes, at det er miljømyndigheden (kom-
munen), der fastlægger krav m.h.t. støjgræn-
ser, arbejdstider, støvgener m.v. i forbindelse 
med anlægsarbejdets udførelse.  Disse krav 
skal naturligvis overholdes, og hvis det i be-
stemte tilfælde ikke er muligt at overholde 
kravene, har anlægsmyndigheden pligt til at 
søge dispensation hos miljømyndigheden. 
Anlægsmyndigheden skal overfor myndig-
heden godtgøre i enkeltheder, hvorfor di-
spensation er nødvendig. Ansøgningen be-
handles så konkret af miljømyndigheden i 
hvert enkelt tilfælde. 

Det påpegedes, at anlægsarbejdet som alt-
overvejende hovedregel skal foregå i normal 
arbejdstid (kl. 7.00-18.00).   

• En repræsentant for Kolonihaveforbundet i 
Danmark gav udtryk for, at det er urimeligt, 
at kolonihaver, der i sæsonen ofte tjener som 

fuldtidsbeboelse for deres ejere, ikke har ret 
til støjdæmpning.   

Banedanmark oplyste, at konsekvenserne på 
landsplan af en ændring fx således, at kolo-
nihaveområder får ret til støjdæmpning efter 
samme regler som helårsboliger, vil være 
meget vidtrækkende og omkostningskræven-
de.  Spørgsmålet har ved flere lejligheder 
været genstand for henvendelser fra forbun-
det til ministeren, men der har ikke været po-
litisk opbakning til ændring af praksis.     

• En repræsentant for Brøndby Kommune, 
Teknisk Forvaltning, forespurgte, om de 
støjnormer, som er fastsat i gældende lokal-
planer for området ved Brøndbyøstervej, 
bl.a. i Bakkeskoven og ved den muslimske 
gravplads, vil blive overholdt såvel i den 
permanente situation som i anlægsfasen, 
samt om Banedanmark i givet fald vil etable-
re støjdæmpning, som sikrer at disse normer 
overholdes.  

Banedanmark påpegede, at anlægslovens be-
stemmelser principielt går forud for bestem-
melserne i Brøndby Kommunes lokalplaner.  
Efter anlægsloven er Banedanmark forpligtet 
til i givet fald at støjdæmpe til den nævnte 
værdi på 64 dB(A).  Forpligtelsen gælder 
imidlertid kun i relation til boliger og døgn-
institutioner.  Til etablering af støjdæmpning 
mod et naturområde som fx. Bakkeskoven 
haves ikke hjemmel i anlægsloven. Bane-
danmark vil dog meget gerne være behjælpe-
lig, fx gennem tilvejebringelse af beregnin-
ger vedr. støjsituationen før og efter anlægget 
af den nye bane.   

Det oplystes endvidere, at man efter fast 
praksis ikke etablerer særlig, midlertidig 
støjdæmpning i anlægsfasen. Hvis det er for-
eneligt med normal, hensigtsmæssig tilrette-
læggelse og afvikling af anlægsarbejdet, er 
Banedanmark dog meget indstillet på at 
hjælpe og imødekomme særlige behov, fx 
ved midlertidig oplægning af overskudsjord, 
ligesom man er opmærksom på den særlige 
udfordring med hensyn til den muslimske 
gravplads. 

Ved Psykiatrisk Hospital og boligerne langs 
Brøndbyøstervej/Byvej vil der som nævnt i 
givet fald blive dæmpet til 58 dB(A).     
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• Der rejstes spørgsmål om, hvorvidt dimensi-
oneringen af regnvandsbassiner i projektet 
tager højde for de fremtidigt forventede stør-
re regnmængder.  

Banedanmark oplyste, at dimensioneringen 
på strækningen er relateret til en gennemsnit-
lig 25 års-periode. Specifikt dimensioneres 
banens bassiner til en 10 års-hændelse for 
strækninger på dæmninger, 25 års-hændelse 
for strækninger i afgravning og 100 års-
hændelse, når banen er i trug. Man dimensi-
onerer ikke bassinerne til at kunne klare så-
kaldte ”1000 års hændelser”, hvilket beror på 
en økonomisk afvejning.     

• Det blev forespurgt, om den forlagte Brønd-
byøstervej/Byvej vil være lukket på noget 
tidspunkt.  

Banedanmark oplyste, at en del af det eksi-
sterende tracé for Brøndbyøstervej oprethol-
des som adgang til Psykiatrisk Hospital, Hu-
legården og den muslimske gravplads såvel 
under som efter forlægningen af Brønd-
byøstervej/Byvej.  

I øvrigt bliver (den forlagte) Brøndbyøster-
vej/Byvej lukket ved Holbækmotorvejen i 
den periode på cirka 2 år, hvor broarbejdet 
pågår.  

• Der rejstes spørgsmål om betaling for led-
ningsomlægninger som følge af projektet.  

Banedanmark oplyste, at betalingsspørgsmå-
lene er forudsat afgjort efter de gængse regler 
herfor.  Der redegjordes for gældende høje-
steretspraksis vedrørende betaling for led-
ningsomlægninger.  

Et medlem af kommunalbestyrelsen for 
Hvidovre Kommune gav udtryk for, at han 
fandt det urimeligt, at borgere i Hvidovre 
skal betale for ledningsomlægninger, der er 
nødvendiggjort af Banedanmarks jernbane-
anlæg.  

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

 

Ved Avedøre Slettevejs tilslutning til Byvej.  

En række beboere på Kærbyholm og Stavnsvej har 
fremsendt brev af 22. april 2012. I brevet stilles for-
slag om, at der i stedet for den foreslåede overføring 
af Brøndbyøstervej på bro over motorvej og jernbane 
etableres en ny vejforbindelse til Brøndbyøstervej fra 
krydset Avedøre Havnevej-Allingevej, eventuelt ved 
genanvendelse af tracéet for den foreslåede arbejds-
vej, på de kommunale arealer mellem Avedøre Hav-
nevej og Brøndbyøstervej.  Det gøres gældende, at 
der herved spares anlæg af den nævnte bro.  Det 
undgås endvidere, at miljøet omkring Kærbyholm og 
Stavnsbjergvej belastes af en bro, der vil blive hævet 
til vindueshøjde i en afstand af ca. 50 m fra matrik-
len, ligesom bilos og støjgener fra bilerne undgås.  
Herudover vil det ubenyttede areal fra Slettevej til 
motorvejsbroen kunne fyldes op, jordvolden vil kun-
ne etableres langs motorvejen og der skal ikke om-
lægges tilslutning fra Slettevej til Brøndbyøstervej. 
Bustrafikken vil endelig kunne gennemføres via en 
mindre omlægning.  

Repræsentanter for beboerne uddybede synspunkter-
ne på mødestedet. Endvidere drøftedes som eventuelt 
alternativ et forslag om permanent lukning af Brønd-
byøstervej/Byvej ved banen, henhv. motorvejen.     

Banedanmark oplyste, at banen på dette sted vil ligge 
i afgravning og umiddelbart vest for Brøndbyøstervej 
skal krydse Holbækmotorvejen i tunnel.  Det er der-
for ikke muligt at bevare den eksisterende underfø-
ring af Brøndbyøstervej/Byvej ved motorvejen, som 
forudsat i beboerforslaget. Vejen skal tværtimod 
hæves ret betydeligt for at kunne føres på bro over 
såvel den nye bane som motorvejen.   

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at hævningen 
af Brøndbyøstervej/Byvej ikke forventes at forøge 
støjbelastningen af ejendommene langs vejen til over 
58 d(B)A.  

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at beplantning 
langs Byvej foran ejendommene på Kærbyholm må 
forventes at forsvinde i forbindelse med anlægsarbej-
det, selv om man altid forsøger at bevare i muligt 
omfang og også på dette sted vil søge at indskrænke 
arbejdsarealet så meget som muligt.       

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at man ikke 
forventer større gener fra lysindfald fra trafikken for 
ejendommene på den hævede Brøndbyøster-
vej/Byvej.  

Banedanmark oplyste, at man ikke i relation til bane-
projektet ville have indvendinger imod en permanent 
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lukning af Brøndbyøstervej/Byvej, men at kompeten-
cen til at træffe beslutning herom ligger hos de re-
spektive vejmyndigheder, Brøndby og Hvidovre 
kommuner.  

Vejdirektoratet fremkom med en række bemærknin-
ger, herunder følgende: 

• I relation til forslaget om at omlægge Brønd-
byøstervej er det Vejdirektoratets holdning, 
at det vil være uhensigtsmæssigt at skabe en 
ny tilslutning til det i forvejen meget belaste-
de lysregulerede kryds ved Avedøre Havne-
vej.  Vejen vil herudover komme til at ligge 
meget tæt på den eksisterende motorvejs-
rampe og en stor VEKS-ledning 

• Vejdirektoratet har som vejmyndighed ikke 
godkendt den revidererede tegning vedr. for-
lagt Brøndbyøstervej. 

• Der er en eksisterende 50 m vejbyggelinje fra 
motorvejens midte langs anlægsstrækningen, 
og en del af den nye bane placeres inden for 
byggelinjearealet. Det er aftalt, at afstands-
kravet til en udvidelse af motorvejen fast-
lægges konkret i nærmere samarbejde mel-
lem Banedanmark og Vejdirektoratet. Vejdi-
rektoratet har endnu ikke modtaget doku-
mentation for, at der er i anlægsprojektet er 
taget højde for en motorvejsudvidelse.  

• Ledningsomlægningerne i forbindelse med 
projektet skal ske i respekt for evt. kommen-
de vejudvidelsesprojekter.  

• Vejdirektoratet har som vejmyndighed ikke 
godkendt forslag til trafikafviklingsplaner i 
anlægsperioden.  

Banedanmark oplyste, at man er bekendt med de af 
Vejdirektoratet fremførte forbehold. Disse vil blive 
behandlet og afklaret i de fælles teknikergrupper 
mellem Banedanmark og Vejdirektoratet og vil dan-
ne basis for entreprenørernes projektering af den nye 
bane 

Repræsentanten for Hvidovre Kommune, Teknisk 
Forvaltning, ville ikke afvise muligheden af en per-
manent lukning af Brøndbyøstervej/Byvej, dersom 
der kunne etableres en stibro over motorvej og bane, 
men påpegede, at spørgsmålet hverken er behandlet 
politisk eller af forvaltningen.  

Det er efterfølgende oplyst, at Brøndby Kommune 
formentlig ikke kan tilslutte sig forslaget om en per-
manent lukning af Brøndbyøstervej/Byvej, idet man i 

forvejen kun har relativt få nord-sydgående veje til 
krydsning mellem kommunens forskellige dele, samt 
at kommunen afviser forslaget om en permanent 
vejforbindelse mellem Brøndbyøstervej og Avedøre 
Havnevej gennem Bakkeskoven.   

Fremmødte beboere fremsatte forslag om at lægge 
mere jord på volden bag Kærbyholm langs motorve-
jen.  

Banedanmark oplyste, at der vil blive lagt jord på 
strækningen mellem Brøndbyøstervej/Byvej og den 
eksisterende vold, således at volden bliver forlænget 
frem til vejen.  

Vestvolden ved sti til Stavnsbjergvej.  

En repræsentant for Hvidovre Kommune, Teknisk 
Forvaltning, fremlagde brev af 8. maj 2012 med for-
valtningens bemærkninger til besigtigelsesmaterialet:  

• I relation til jordudsætning mener Hvidovre 
Kommune generelt, at udover den over-
skudsjord, der kan placeres mellem jernba-
nen og motorvejen samt indbygges i den 
støjvold, der føres med på sydsiden af jern-
banen, bør overskudsjord køres bort fra om-
rådet og ikke deponeres på Avedøresletten.  
Intentionerne for de dele af Den Grønne Ki-
le, der er beliggende i Hvidovre Kommune, 
har siden de første planer og senere region- 
og kommuneplaner været, at de skal fremstå 
som slettelandskaber.  Jordudsætninger med 
forhøjelse af terrænet med over 50 cm vil 
være i strid med disse intentioner.  

• Ved st. 4+400 fremgår ikke af materialet, at 
der lukkes helt af mod motorvejen ved 
Brøndbyøstervej på sydsiden ved at ”bygge” 
de eksisterende støjvolde sammen med den 
nye dæmningsfremførte Brøndbyøstervej.  

• Generelt er der ikke taget stilling til, hvorle-
des trafikomlægningerne i anlægsfasen skal 
foregå.  Specifikt hvorledes ridecentret og 
nyttehaverne skal trafikbetjenes i anlægspe-
rioden. 

• Ved st. 5+000-5+200 ønskes regnvandsbas-
sinet placeret så langt mod vest som muligt 
for at give større sammenhæng mellem det 
eksisterende foldeareal ved ridecentret og 
restarealet fra Quarks arealer på sydsiden af 
banen. Samtidig ønskes den forlagte del af 
Avedøre Slettevej forskudt tilsvarende, såle-
des at den fortsat kan fungere som servicevej 
til regnvandsbassinet og støjvolden og som 
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adgang til tunnellen under motorvejen ved 
nødsituationer.  

• Ved st. 5+600 bemærkes, at når stibroen over 
banen på vestsiden af Vestvolden skal etable-
res, må den anden sti på vestsiden af 
Vestvolden ikke være afbrudt samtidig.  

• For at undgå for store omveje for cyklister og 
andre bløde trafikanter, der ønsker at krydse 
motorvejen, må Vestvoldstien og Brøndby-
vestervej ikke være lukket samtidig.  

• Der er ikke redegjort for den fremtidige be-
lysning på den nye del af Vestvoldstien og på 
den omlagte del af Brøndbyøstervej. 

• Den eksisterende belysning på den del af 
Vestvoldstien, der fremover ender blindt på 
hver side af jernbanen ved st. 5+500, skal 
nedtages.  

Repræsentanten oplyste endvidere, at det er 
kommunens ønske, at den jordvold, der etab-
leres på arealet, hvor ”Stavnsbjerggård” 
(nedrives som led i projektet) har ligget, for-
højes.  

Banedanmark oplyste, for så vidt angår det 
foreslåede jorddepot på matr.nr. 5a Avedøre 
By, Avedøre, der i det oprindelige forslag 
ville indebære en terrænhævning på cirka 
1½-2 m, at man i henhold til det fremlagte 
”Forslag til helhedsplan, Nord I. Permanent 
udsætning af jord” kan reducere hævningen 
til cirka 1 m. Hvis hele det oprindeligt forud-
satte areal af matr.nr. 5a anvendes til udsæt-
ning, kan hævningen imidlertid begrænses til 
cirka ½ m.  

Der er dog andre tekniske muligheder for de-
ponering, og Banedanmark er herudover i 
fortsat dialog med kommunen om mulighe-
derne for terrænmodellering.  

Banedanmark oplyste, at man er i dialog med 
alle berørte parter, herunder ridecentret, om 
adgangsforhold m.v., men at eventuel om-
lægning af busruter som følge af et anlægs-

projekt som den nye bane ikke er ansvarspå-
dragende for anlægsmyndigheden.     

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 5a 
Avedøre By, Avedøre, oplyste, at der er leje-
re på arealet, hvis aktiviteter vil blive umu-
liggjort i de 3-4 år, hvor der er jordkørsel.  
Ejerens repræsentant forespurgte endvidere, 
hvordan det er planlagt, at der skal være ad-
gang til jorddepotet på matriklen, samt om 
der vil komme jordtrafik gennem Avedøre 
Landsby.   

Banedanmark oplyste, at man i den foreløbi-
ge projektering har regnet med adgang til 
arealet i hegnet på arealets nordside, samt at 
det tilstræbes at skåne lokalmiljøet mest mu-
ligt for tung trafik. Begge spørgsmål afhæn-
ger af udsætningsområdets endelige udform-
ning og placering.     

• Lederen af Hvidovre Kommunes Naturøko-
logiske Center (”Quark Centret”) påpegede, 
at det vil være nødvendigt, at der findes area-
ler, hvor centrets moderfår kan placeres i an-
lægsfasen.   

Banedanmark oplyste, at den eksproprierede 
som udgangspunkt selv må løse sådanne 
problemer.  Man er dog indstillet på at forsø-
ge i første omgang at friholde et areal syd for 
centrets nuværende bygninger til formålet. 
Centerlederen accepterede denne løsning.  

Det oplystes, at det naturøkologiske center 
vil kunne være i drift i hele skoleåret 2012-
2013, og at anlægsarbejdet først sættes i gang 
på et tidspunkt omkring cirka juli 2013. 

• Banedanmark oplyste på forespørgsel, at 
man i projekteringen har fravalgt at føre 
Voldgaden under banen, fordi hældningen på 
en underføring ville blive uhensigtsmæssig 
for handicappede trafikanter.  

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 
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Torsdag den 10. maj 2012 kl. 9.15, samledes kom-
missionen på parkeringspladsen ved indkørslen til 
Bakkeskoven overfor begravelsespladsen for at fort-
sætte den d. 9. maj 2012 påbegyndte besigtigelsesfor-
retning i anledning af anlæg af den nye bane Køben-
havn-Ringsted, Sektion Nord, Etape 1, i Hvidovre og 
Brøndby kommuner. 

På dagens møde behandledes alene strækningen i 
Brøndby Kommune.  

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
det ene af de fra Den Fælleskommunale Liste for 
Øernes Område udtagne medlemmer, Finn Gerdes. 
Det andet medlem fra Den Fælleskommunale Liste 
for Øernes område, Paul-Erik Schou, havde forfald.    

Som repræsentant for Brøndby Kommune mødte 
juridisk konsulent Lise Schou Larsen.  

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

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen og 
fuldmægtig Pia Pals, Kommissariatet.  

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen og projektleder Susanne Frank sammen 
med projektleder Carsten Voltzmann og landinspek-
tør Camilla Gottwald Bønnelycke, begge COWI, 
samt ingeniør Anders Høgdal Larsen, Grontmij. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen ved indkørslen til Bakkeskoven 
overfor begravelsespladsen (arealer øst for Brønd-
byøstervej).  

Repræsentanter for Brøndby Kommune oplyste, at 
det er kommunens holdning, at der ikke skal placeres 
overskudsjord i Bakkeskoven. Brøndby Kommune 

har anvist andre steder i kommunen, hvor det vil 
være mere oplagt at placere overskudsjorden, lige-
som man har informeret Banedanmark om, at Val-
lensbæk Kommune er villig til at modtage jord.  

I relation til de foreslåede indgreb i Bakkeskoven 
finder Brøndby Kommune ikke, at en sideflytning af 
støjvolden ved Bakkeskoven er den optimale løsning, 
da det vil reducere skovarealet betydeligt, og man fra 
kommunens side tvivler på, at støjbeskyttelsen kan 
opretholdes. For at opretholde støjbeskyttelsen bør 
der efter kommunens opfattelse opsættes en støj-
skærm mellem motorvejen og jernbanen. Oprethol-
delse af støjbeskyttelse i form af en vold betyder, at 
volden skal forhøjes og dermed gøres bredere, idet 
den vil komme længere væk fra støjkilden, hvilket 
indebærer en yderligere reduktion af skovarealet.   

Bevoksningen i den sydvestlige del af skoven, hvor 
størstedelen af jorden tænkes placeret, består af ege-
træer med indplantede fyrretræer.  Træerne har nu 
efter knapt 10 år nået en ualmindelig fin højde. Om-
rådet kan nu betegnes som skov, og det vil være uri-
meligt at sætte den 15 år tilbage ved at fælde den 
eksisterende bevoksning og plante nye træer om 5 år, 
der måske ikke kommer lige så godt.   

Det foreslåede regnvandsbassin i Bakkeskoven bør 
placeres for foden af bakken (Tjørnebjerg) og ikke 
som foreslået på bakketoppen. Adgangsvejen til bas-
sinet skal placeres så langt mod syd som muligt, 
langs kanten af den sideflyttede vold, og skal i øvrigt 
ikke indgå i skovens eksisterende stisystem.  

Kommunen ønsker endvidere ikke, at der føres servi-
tutbeskyttede ledninger gennem skoven, ligesom 
ledningen til regnvandsbassinet skal være så kort 
som muligt.  

Kommunen ønsker, at de foreslåede vandhul-
ler/erstatningsbiotoper flyttes og formindskes og 
ønsker at blive inddraget i det videre arbejde med 
placeringen af disse.    

Endelig gjorde kommunens repræsentanter gælden-
de, at det er meget problematisk for processen, at det 
på grund af Banedanmarks ændrede sektionsindde-
ling er formelt udelukket ved nærværende besigtigel-
sesforretning at tage stilling til de indgreb (skurby og 
jordudsætning), som er planlagt på matr.nr. 9a 
Brøndbyøster By, Brøndbyøster.  Matriklen er del af 
det sammenhængende skovområde, Bakkeskoven, og 
indgrebene her burde have været behandlet som en 
helhed sammen med indgrebene i den øvrige del af 
Bakkeskoven (jf. ”Fremkomne bemærkninger på det 
indledende møde”), men matriklen er nu formelt 



 177 10.05.2012 

beliggende i sektion ”By” og kan derfor ikke gøres til 
genstand for behandling nu.   

Kommunen vil imidlertid allerede nu, for så vidt 
angår den planlagte skurby og jordudsætning på 
matr.nr. 9a, gøre gældende, at begge dele ønskes 
reduceret mest muligt, at der i hvert fald ikke må ske 
udsætning af jord i ege-/fyrretræsbevoksningen om-
kring og op mod Avedøre Havnevej, og at skurbyen 
så vidt overhovedet muligt hovedsageligt placeres 
langs Holbækmotorvejen, alternativt evt. på slette-
arealet i Bakkeskoven, og ikke, som i det projekt, 
kommunen er bekendt med, langs Avedøre Havne-
vej.   

Banedanmark oplyste for så vidt angår det foreslåede 
regnvandsbassin, at bassinet som ønsket af kommu-
nen vil blive flyttet til en placering ved foden af 
Tjørnebjerg.  Ligeledes er Banedanmark indstillet på 
at placere adgangsvejen som foreslået af kommunen, 
idet det dog bemærkes, at det vil være nødvendigt, at 
vejen holdes på nordsiden af den grøft, som forløber 
langs volden.   

For så vidt angår såvel regnvandsbassin som vand-
huller/erstatningsbiotoper oplyste Banedanmark, at 
markeringerne på besigtigelsesplanen blot skal for-
stås som signaturer og ikke er détailprojekterede 
anlæg.   

Med hensyn til de planlagte indgreb på matr.nr. 9a, 
oplyste Banedanmark, at man har stor forståelse for 
kommunens synspunkter, som man i videst mulig 
udstrækning vil bestræbe sig på at komme i møde.  I 
projekteringsarbejdet støder man imidlertid på det 
overordnede problem, at der simpelthen ikke eksiste-
rer andre mulige lokaliseringer for den skurby, an-
lægsmyndigheden skal kunne tilbyde den entrepre-
nør, der skal udføre jord- og tunnelarbejderne på 
sektion ”By”.  Til gengæld har arbejdet med forslaget 
til ”Helhedsplan for permanent udsætning af jord” 
afdækket tekniske muligheder for alternative depone-
ringsløsninger, som vil kunne udvikles i en fremad-
rettet positiv dialog mellem Banedanmark og kom-
munen, og som det er Banedanmarks forventning vil 
kunne delvist opfange den kritik, som kommunen har 
fremsat i relation til indgrebene i Bakkeskoven, idet 
bemærkes, at indgreb ikke vil kunne undgås, bl.a. 
som følge af den sideflytning af de eksisterende støj-
volde, som er forudsat i anlægsloven og forarbejder-
ne.  

For så vidt angår spørgsmålet om støjafskærmning 
henvises til Banedanmarks bemærkninger under 

”Fremkomne bemærkninger på det indledende mø-
de”.             

Parkeringspladsen ved indkørslen til Bakkeskoven 
overfor begravelsespladsen (arealer vest for Brønd-
byøstervej, formiddag).  

Repræsentanter for Brøndby Kommune gjorde gæl-
dende, at man ønsker busbetjening af området også i 
den periode, hvor Brøndbyøstervej er lukket som 
følge af broarbejdet. Herudover ønsker kommunen 
kompensation for eventuelle merudgifter som følge 
af omlægning af busruter i forbindelse med anlægs-
arbejdet. 

Endvidere ønskes den eksisterende vold ud for be-
gravelsespladsen beplantet og forlænget mod vest.   

Endelig stilledes forslag om, at den del af eksisteren-
de tracé for Brøndbyøstervej, der skal tjene som ad-
gang til Psykiatrisk Hospital, Hulegården, den mus-
limske gravplads og regnvandsbassinet på det kom-
munale areal matr.nr. 93, nedklassificeres fra offent-
lig til privat fællesvej. Kommunen tilkendegav, at 
man ønskede kommissionens stillingtagen hertil.  

Repræsentanter for Dansk-Islamisk Begravelsesfond 
redegjorde for en række forhold af betydning for 
begravelsespladsens funktion, såvel i anlægsperioden 
som i den permanente situation:  

Der skal opretholdes fornøden adgang til begravel-
sespladsen og sikres fornødne midlertidige parke-
ringsforhold. I perioden, hvor forbindelsen over mo-
torvejen er afbrudt, ønskes skiltning, så besøgende til 
gravpladsen kan finde vej.  Vandspejlet må ikke sti-
ge, men skal opretholdes på eksisterende niveau for 
at sikre en 30-årig forrådnelsesproces.  Det har stor 
betydning for de religiøse aktiviteter, at der skærmes 
optimalt mod såvel støj som indblik, ikke mindst i 
den del af anlægsperioden, hvor Holbækmotorvejen 
forlægges mod nord i forbindelse med arbejdet på 
broen over Brøndbyøstervej/Byvej. Herudover vil der 
være behov for effektiv og hurtig kontakt til bygge-
pladsledelsen for i givet fald at sikre fornøden, pas-
sende anstand omkring afviklingen af de konkrete 
højtideligheder, hvis varighed typisk er 1-2 timer 
(dagtimer). Endelig må man tage forbehold for even-
tuelle forøgede driftsomkostninger som følge af an-
lægsarbejdet.    

Banedanmark oplyste, at jordvolden ud for den mus-
limske gravplads er cirka 7 m høj.  I den permanente 
situation, hvor jernbanens støjbidrag vil være meget 
beskedent, kan den eksisterende vold eventuelt for-
højes med cirka 1 m. Men i perioden, hvor motorve-
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jen må forlægges midlertidigt, vil volden blive fjer-
net.   

Byggepladsen indhegnes, men normalt etableres ikke 
midlertidig støjafskærmning eller lignende ved an-
lægsarbejder.  I betragtning af de særlige hensyn på 
dette sted, vil der blive stillet krav til entreprenøren 
om etablering af særligt (fast) hegn ud for begravel-
sespladsen, ligesom der vil blive etableret procedurer 
for hurtig kontakt til byggepladsledelsen (én kontakt-
person), hvis der opstår konkrete problemer, fx med 
parkering af håndværkerbiler o.lign i arbejdsperio-
den.   

Banedanmark vil herudover meget gerne være be-
hjælpelig, fx gennem tilvejebringelse af beregninger 
vedr. støjsituationen ved begravelsespladsen før og 
efter anlægget af den nye bane, og man vil i dialog 
med begravelsesfonden arbejde videre med, hvordan 
ulemperne for de religiøse aktiviteter på pladsen kan 
minimeres. Eksisterende beplantning ved parkerings-
pladsen skånes mest muligt.  

Efter Banedanmarks opfattelse er eventuelle omlæg-
ninger af busruter som følge af den nye bane ikke 
ansvarspådragende for anlægsmyndigheden. Der 
tages derfor forbehold i relation til det af kommunen 
varslede kompensationskrav. 

En repræsentant for Vejdirektoratet oplyste, at der 
ikke er planer om, at motorvejsstrækningen her retab-
leres med støjsvag belægning.  Ligeledes, at heller 
ikke Vejdirektoratet som anlægsmyndighed har prak-
sis for midlertidig støjdæmpning under udførelsen af 
anlægsarbejde.  Det påpeges dog, at den planlagte 
hastighedsbegrænsning til 80 km/t på den midlerti-
digt forlagte strækning af Holbækmotorvejen vil 
dæmpe trafikstøjen fra motorvejen i anlægsperioden 
noget.   

På spørgsmål fra en repræsentant for Region Ho-
vedstaden, oplyste Banedanmark, at det planlagte 
ledningsarbejde ud for Psykiatrisk Hospital ikke for-
ventes at gøre indgreb i eksisterende hæk, men kan 
holdes på græsarealet foran hækken.  

Parkeringspladsen ved indkørslen til Bakkeskoven 
overfor begravelsespladsen (arealer vest for Brønd-
byøstervej, eftermiddag).  

Repræsentanter for Brøndby Kommune spurgte, ad 
hvilken vej arbejdstrafikken fra banebyggeriet langs 
motorvejen vil foregå.  

Banedanmark oplyste, at trafikken vil foregå ad 
Brøndbyøstervej.  

Repræsentanter for Brøndby Kommune tilkendegav, 
at man ønsker, at det store jorddepot ved Avedøre 
Havnevej (Bakkeskoven) aflastes gennem depone-
ring mod vest på matr.nr. 15a Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster, i forlængelse af eksisterende vold på 
matr.nr. 13a ibd., hvorved endvidere ”hullet” i støjaf-
skærmningen lukkes.  

Banedanmark tilkendegav, at man er indstillet på at 
gå ind i nærmere dialog herom, men at beskyttelses-
linien for fortidsmindet Vestvolden indebærer en 
begrænsning i muligheden for at forlænge støjvolden 
mod vest, som Brøndby Kommune i givet fald vil 
skulle afhandle med Kulturstyrelsen.   

På forespørgsel oplyste Banedanmark, at de i besigti-
gelsesmaterialet viste erstatningsvandhuller og regn-
vandsbassiner er signaturer og vil kunne flyttes, såle-
des at fx Naturskolens behov tilgodeses.    

Ved transformatorstationen, Tavlestien 1 (matr.nr. 
26a Brøndbyvester By, Brøndbyvester, og arealer 
mellem Motorring 3 og Brøndbyvester Boulevard).

Repræsentanter for Brøndby Kommune fremsatte 
ønske om, at det planlagte arbejdsareal langs østsiden 
af Brøndbyvester Boulevard indskrænkes.   

Banedanmark oplyste, at det pågældende areal er 
nødvendigt af hensyn til anlæg af interimsvejen til 
Tavlebakkegård.   

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at placeringen 
af regnvandsbassinget på matr.nr.  26a, Brøndbyve-
ster By, Brøndbyvester, ligger fast, men at læhegnet 
ved boldbanerne ikke berøres af anlægsarbejdet.  

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 
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Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 9.15, samledes kom-
missionen ved bygningerne til ”Tavlebakkegård”, 
Tavlestien 24, for at fortsætte den d. 9. maj 2012 
påbegyndte besigtigelsesforretning i anledning af 
anlæg af den nye bane København-Ringsted, Sektion 
Nord, Etape 1, i Hvidovre og Brøndby kommuner. 

På dagens møde behandledes alene strækningen i 
Brøndby Kommune.  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
den fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlem, Finn Gerdes. Det andet med-
lem Paul-Erik Schou havde forfald. 

Som repræsentant for Brøndby Kommune mødte 
juridisk konsulent Lise Schou Larsen.  

For Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
vejchef Per Christiansen og stadsgartner Jesper Pur-
hus sammen med formand for Teknik- og Miljøud-
valget, Vagn Kjær-Hansen. 

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen 
Kommissariatet.  

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektleder Susanne Frank, ingeniør 
Flemming Hansen og ingeniør Jan Lyngsø, sammen 
med projektleder Carsten Voltzman og geograf Ma-
ria Matkowska, begge COWI samt ingeniør Anders 
Høgdal Larsen, Grontmij.  

For Vejdirektoratet mødte Peter Garborg og Jacob 
Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals. 

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Ved bygningerne til ”Tavlebakkegård”  

Det blev oplyst, at der er enighed mellem Banedan-
mark og Brøndby Kommune om jordudlægning på 
matr.nr. 27a Brøndbyvester By, Brøndbyvester, langs 
Motorring 3.  

Vejdirektoratet oplyste, at volden som udgangspunkt 
skal ligge på bagkanten af byggelinjen. Dette kræver 
dispensation fra Vejdirektoratet, da det af pladshen-
syn er nødvendigt, at den ligger 1/3 indenfor Vejdi-
rektoratets byggelinje. Kommunen søger dispensati-
on hos Vejdirektoratet.  

Ejeren af matr.nr. 27 b Brøndbyvester By, Brøndby-
vester, anmodede om, at den midlertidige adgangsvej 
til gården ændres, så den kommer tættere på Regne-
marksledningen og dermed også tættere på ejen-
dommen. Motorvejsrampen hæves med cirka 4 m 
nord for bygningerne på Tavlebakkegård.  

I forbindelse med udvidelse af rampen ønskede Vej-
direktoratet, at der pålægges en deklaration med hen-
blik på mulighed for udvidelse med et ekstra køre-
spor.  

Banedanmark oplyste, at der fra ejendommen 
matr.nr. 27 b Brøndbyvester By, Brøndbyvester, skal 
eksproprieres ca. 1½ hestefold, og lejeren anmodede 
om at få tilbudt erstatningsjord. Brøndby Kommune 
undersøger muligheden for at finde et erstatningsare-
al. Lejeren ønsker et varsel på mindst 2 måneder af 
hensyn til flytning af dyrene. 

Brøndby Kommune tilkendegav, at man ønsker tra-
fikken på Brøndbyvester Boulevard opretholdt i hele 
anlægsperioden.  

Banedanmark oplyste, at dette vil ske ved en midler-
tidig forlægning af vejen mod øst ind mod Tavlebak-
kegård.  

Parkeringspladsen på Midlergårdsvej ved Rosenå.  

Banedanmark oplyste, at Midlergårdsvejs nordlige 
del lukkes. I stedet etableres en ny vejforbindelse fra  
Brøndbyvester Boulevard syd for banen. Banedan-
mark har aftalt med kommunen, at der permanent 
udsættes jord på en del af arealet mellem banen og 
den nye vejforbindelse i form af en landskabsmæs-
sigt udformet vold/bakke, der bl.a. kan tjene som 
kælkebakke. Den nærmere udformning aftales mel-
lem Banedanmark og kommunen. Der skal etableres 
en ny vejadgang til vandboringen i skoven på 
matr.nr. 8n Brøndbyvester By, Brøndbyvester. Dette 
sker i samarbejde mellem kommunen og Banedan-
mark.  

Der forventes etableret to separate regnvandsbassiner 
til afvanding, et til Banedanmark og et til Brøndby 
Kommune. Ved Brøndbyvester Boulevard flyttes 
banens regnvandsbassin syd for banen, og der anlæg-
ges et nyt bassin til afvandingen af Brøndbyvester 
Boulevard. Der anlægges desuden en ny afvandings-
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grøft fra banen og ned til nordsiden af Køge Bugt 
Motorvejen. Regnvandsbassinerne etableres i samar-
bejde mellem Banedanmark og kommunen.  

Ved vandværket, Sydgårdsvej 25.  

Banedanmark oplyste, at der sker en regulering af 
indkørslen til matr.nr. 16b Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester, da vejen sænkes ud for ejendommen.  

En repræsentant for Vest Vand Service A/S gjorde 
opmærksom på, at der skal tages hensyn til et under-
jordisk regnvandsbassin, der ligger ved siden af kon-
torbygningen. Arbejdsarealet mod Brøndbyvester 
Boulevard skal derfor placeres i respekt for dette 
bassin og holdes udenfor det eksisterende hegn. Det 
tilstræbes i den forbindelse at bevare beplantningen 
omkring bassinet.  

Banedanmark oplyste i øvrigt, at projektet tilpasses, 
således at vandværksgrunden og træerne foran ejen-
dommen mod Sydgårdsvej skånes/bevares mest mu-
ligt.  

Endvidere søges arbejdsarealet tilpasset, således at 
DMI vejrstationen ikke berøres. 

Ved foreningshuset i Brøndby Haveby, Afd. 3.  

Der skal eksproprieres i alt 2½ rotunde kolonihaver 
svarende til ca. 35 kolonihaver og 13 nyttehaver. Til 
erstatning for disse nytte- og kolonihaver er det aftalt 
at byggemodne et fredskovareal på matr.nr. 8o 
Brøndbyvester By, Brøndbyvester, som ejes af 
Brøndby Kommune. På dette areal skal etableres 2 
rotunder à 16 kolonihaver. Byggemodning af arealet 
forventes færdig ca. den 1. december 2012, klar til 
opførelse af nye kolonihavehuse medio december 
2012 og endeligt færdigt til sæsonstart 2013 (1. april 
2013). Det oplystes, at der etableres vejadgang til de 
enkelte kolonihaver og de enkelte haver forsynes 
med el, vand, kloak, tele og kabel i forbindelse med 
byggemodningen.  De enkelte kolonihaveejere skal 
selv stå for etableringen af stikledninger i egen have.  
Der mangler fortsat en endelig godkendelse fra Na-
turstyrelsen om etablering af kolonihaveområdet i 
fredskoven.  

Banedanmark har udarbejdet tre forskellige typer af 
aftaler i forbindelse med ekspropriation af de pågæl-
dende kolonihaver. Disse aftaler tager hensyn til tre 
valgmuligheder for kolonihaveejerne. Det drejer sig 
om følgende valgmuligheder:  

1. Modtage en ny kolonihavelod, dvs. at fortsætte 
som lejer i Brøndby Haveby, modtage erstatnings-
sum for sit nuværende kolonihavehus (vurderingen 

foretaget af vurderingsudvalget i Brøndby Haveby) 
og selv stå for byggeriet af et nyt kolonihavehus. 
Yderligere gives tilskud på henholdsvis 40.000 kr. 
for ulemper og 10.000 kr. til etablering af stiklednin-
ger på egen grund. 

2. Flytte fra Brøndby Haveby Afd. 3 og modtage 
erstatning for sit nuværende kolonihavehus i henhold 
til kolonihaveforbundets regler (vurderingen foreta-
get af vurderingsudvalget i Brøndby Haveby). Hertil 
kommer 25.000 kr. i flytteomkostninger. 

3. Selv stå for flytning af eksisterende kolonihavehus 
til ny havelod. Der gives 100.000 kr. i erstatning til 
flytning og midlertidig opbevaring af kolonihavehu-
set. 

Haverne skal være fraflyttet 1. oktober 2012.  

Endvidere skal haveforeningens foreningshus eks-
proprieres. Der er mellem Banedanmark og havefor-
eningens bestyrelse aftalt et erstatningsareal til opfø-
relse af nyt foreningshus.  

Husejerne i haverne nr. 17 – 21 fremlagde på mødet 
et udateret brev til Kommissarius, hvori de anmoder 
om støjværn mod kolonihaverne og i øvrigt kompen-
sation som følge af gener i anlægsperioden, forrin-
gelse af nærhed til banen og andre ulemper. Repræ-
sentanten for disse husejere gav udtryk for, at disse 
kolonihaver får store støjgener og andre ulemper, 
som der ikke ydes kompensation for, idet de ikke er 
direkte berørt af indgrebet. De står således dårligere 
end de andre kolonihaveejere, der bliver direkte be-
rørt af indgrebet, og som bliver eksproprieret. 

Herudover eksproprieres et antal af Brøndby Kom-
munes nyttehaver ved Brøndby Haveby. Nyttehave-
lejerne får to muligheder: Flytte til ny nyttehave eller 
fraflytte foreningen. I begge tilfælde foreslås ydelse 
af en kompensation på 10.000 kr. Kompensationen 
ydes som erstatning for redskabsskur, havebeplant-
ning, hegn og de ulemper, som lejeren måtte have i 
forbindelse med flytning af have. 

Banedanmark oplyste, at der i anlægsperioden er 
vejadgang.  

Herudover anlægges en arbejdsvej langs østskellet af 
matr.nr. 7b Brøndbyvester By, Brøndbyvester fra 
Sydgårdsvej til de nye rotunder. Den nærmere place-
ring af den blivende vej fra de nye rotunder til de 
eksisterende vejej/stisystemer i haveforeningen afta-
les med foreningen. Vejen vil gå udenom p-pladsen 
mellem de to eksisterende rotunder.   
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Flere af de fremmødte kolonihaveejere ønskede mu-
lighed for opbevaring af havefliser, mindre havein-
ventar og flagstænger i den mellemliggende periode.  

Banedanmark oplyste, at man vil forsøge i samarbej-
de med kolonihavebestyrelsen at finde en løsning. 

Banedanmark oplyste, at banen kommer til at ligge 5 
– 6 meter under terræn ud for kolonihaverne.Der 
bliver ikke udført støjdæmpende foranstaltninger ud 
for dette område. 

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

Helle S. Andersen 

/Pia Pals 

 

 

Onsdag den 16. maj 2012 kl. 9.15, samledes kom-
missionen ved foreningshuset i Brøndby Haveby, 
Afd. 5-6, for at fortsætte d. 9. maj 2012 påbegyndte 
besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af den 
nye bane København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 
1, i Hvidovre og Brøndby kommuner. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
det ene af de fra Den Fælleskommunale Liste for 
Øernes Område udtagne medlemmer, Finn Gerdes. 
Det andet medlem fra den Fælleskommunale liste, 
Paul-Erik Schou, havde forfald.     

Som repræsentant for Hvidovre Kommune mødte 
Janne Kofod Hansen. 

Som repræsentant for Brøndby Kommune mødte 
juridisk konsulent Lise Schou Larsen.  
For Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
planchef Pia Nielsen, vejchef Per Christiansen og 
stadsgartner Jesper Purhus sammen med formand for 
Teknik- og Miljøudvalget Vagn Kjær-Hansen.   

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen og 
fuldmægtig Pia Pals, Kommissariatet.  

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektleder Susanne Frank og ingeniør 
Jan Lyngsø sammen med projektleder Carsten 
Voltzmann og geograf Maria Matkowska, begge 
COWI, samt ingeniør Anders Høgdal Larsen, 
Grontmij. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved foreningshuset i Brøndby Haveby, Afd. 5-6.  

Brøndbyernes Haveby, Afd. 5-6 (H/F Rosen), har i 
fremlagt korrespondance fremsat ønske om, at ba-
nens længdeprofil sænkes ved Brøndbyvej.  Det er 
gjort gældende, at området, der er beliggende i ”Den 
grønne kile”, visuelt vil tabe i herlighedsværdi ved 
det af Banedanmark fremlagte projektforslag. Når 
togene skal forçere en brostigning, skal de bruge 
yderligere energi, som udmøntes i yderligere støj.  
Der skabes et unødigt ”støjhelvede” for rigtigt mange 
kolonihaveejere, som fast bebor haverne i sæsonen 
med børn, som skal op i skole, og folk, som skal 
arbejde, idet det bemærkes, at togene vil køre i døgn-
drift.  Der appelleres derfor til Banedanmark om at 
lade banelegemet forblive i afgravning på hele styk-
ket mellem de to store veje, Søndre Ringvej og Val-
lensbæk Torvevej, som banen alligevel skal passere i 
underføring, samt til Brøndby Kommune om, at 
Brøndbyvej lukkes og indføring til haveforeningen 
laves andetsteds.  Herved vil banen kunne forblive 
nedgravet på strækningen forbi haveforeningerne.     

Det er oplyst, at haveforeningen med brev af 26. april 
2012 har rettet henvendelse til transportministeren 
om disse spørgsmål.  Transportministeren har med 
brev af 14. maj 2012 besvaret henvendelsen, idet det 
meddeles, at de fremsatte overvejelser vil indgå i 
Banedanmarks videre arbejde med projektet.   

Repræsentanter for haveforeningen forhørte, om det 
vil være muligt at få etableret en støjskærm langs 



16.05.2012 182  

området, i tilfælde af, at banen ikke bliver sænket og 
der ikke etableres en vold.  Det gjordes gældende, at 
der eventuelt måtte eksproprieres flere huse for at 
give plads til støjafskærmning.  

Repræsentanterne for H/F Rosen oplyste i øvrigt, at 
haveforeningens bestyrelse ikke anser sig for beføjet 
til at indgå aftale med Banedanmark om etablering af 
nye kolonihaver, men at dette kræver stillingtagen på 
ekstraordinær generalforsamling.  

Banedanmark redegjorde for processen i relation til 
indgrebene i Brøndbyernes Haveby, herunder det 
aftalekompleks, der p.t. er i arbejde.  Jf. herom det 
under mødet den 15. maj 2012 i Brøndby Haveby, 
Afd. 3, anførte.  

Banedanmark oplyste endvidere, at man har vurderet 
muligheden for at sænke jernbanens længdeprofil ved 
Brøndbyvej.  En sænkning af jernbanen med cirka 2 
m ved skæringen med Brøndbyvej vil betyde, at ud-
strækningen af vandtætte trug, udført af beton med 2 
m høje vægge, skal forøges med cirka 200 m ved 
Søndre Ringvej. Meromkostningen herved vurderes 
at beløbe sig til cirka 22 mio kr.    

Hvis banen som ønsket af haveforeningen nedgraves 
på hele strækningen mellem Søndre Ringvej og Val-
lensbæk Torvevej vil udstrækningen af det vandtætte 
trug skulle være cirka 1,4 km, og meromkostningen 
til trug og deponering af cirka 400.000 m3 jord eks-
tra, kan forventes at blive i størrelsesordenen cirka 
150 mio kr.  Hertil kommer betydelige meromkost-
ninger til yderligere ledningsomlægninger.     

For så vidt angår ændring af projektet for Brøndbyvej 
fra underføring til overføring, skønner Banedanmark, 
at banen på grund af bindinger i linieføringen før og 
efter Brøndbyvej ikke uden meget store anlægsom-
kostninger kan sænkes i en grad, der kan kompensere 
for den relativt store hævning af vejen, som vil være 
påkrævet, fordi der under en bro for overført vej skal 
være et frit rum for banen på næsten 6 m.  Hertil 
kommer, at de aktuelle niveauforhold gør det særde-
les problematisk at føre Brøndbyvej over banen.   

Banedanmark konkluderer, at det fremlagte projekt 
for Brøndbyvej og for banens linieføring og længde-
profil ønskes fastholdt.   

Med hensyn til ekspropriation af yderligere koloni-
haver for at skabe plads til støjafskærmning oplyste 
Banedanmark, at noget sådant vil kræve ekspropria-
tion af haver også i Brøndbyernes Haveby Afd. 7, 
som ikke berøres på denne måde af det nuværende 
projekt, samt at det vil være påkrævet med ekspro-

priation af et yderligere antal haver. Til noget sådant 
haves ikke hjemmel i anlægsloven. Spørgsmålet om 
en vold har i øvrigt været genstand for udredning i 
programfasen, hvor også vandproblemerne på stedet 
var kendt.   

Banedanmark påpegede, at jordoplægningen på nyt-
tehavearealet mellem den nye bane og motorvejen 
må forventes at ville afbøde en del af støjen fra mo-
torvejen.   

Banedanmark forhørte, om haveforeningen var inte-
resseret i, at man undersøgte muligheden for at etab-
lere en lav vold (ca. 2 m) ved Brøndbyvej mod for-
eningens område, som kunne suppleres med beplant-
ning til at afbøde eventuelle visuelle gener på grund 
af togdriften.   

Der fremlagdes brev af 9. maj 2012 med bilag fra 
advokat Steen Petersen, Ret&Råd, Glostrup, hvori 
oplyses, at han er indtrådt i sagen på vegne H/F Ro-
sen.  

Repræsentanter for Brøndby Kommune oplyste, at 
kommunalbestyrelsen den 8. februar 2012 har tiltrådt 
forvaltningens indstilling om principgodkendelse af 
skitseprojekter til de ændringer af de veje og stier i 
kommunen, som København-Ringsted-projektet gi-
ver anledning til, med tilføjelse bl.a. om,  

at Banedanmarks forslag om ombygning af Brønd-
byvej ikke godkendes, da det ønskes undersøgt, om 
der findes en alternativ løsning, således at banen kan 
sænkes og 

at kommunen generelt ønsker, at banen lægges så 
lavt som muligt med henblik på at minimere generne.  

Det oplystes, at spørgsmålet om eventuel lukning af 
Brøndbyvej m.v. behandles politisk på kommunalbe-
styrelsesmøde medio juni. Forvaltningen indstiller, at 
Brøndbyvej ikke afbrydes, samt at det oprindelige 
vejprojekt godkendes, dersom banen ikke sænkes.  

Ejeren af have nr. 29 spurgte, om hendes have even-
tuelt skal flyttes på et senere tidspunkt. 

Banedanmark oplyste, at dette ikke er tilfældet, sådan 
som projektet er.  

Ved krydset/nordlig indkørsel til H/F Harekær.  

En repræsentant for haveforeningen udtrykte ønske 
om, at et højt hegn af seljerøn beliggende langs Søn-
dre Ringvej ved et areal, der foreslås anvendt til led-
ningsomlægninger, skånes i videst muligt omfang.   

Stadsgartneren for Brøndby Kommune støttede have-
foreningens ønske.   
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Banedanmark oplyste, at det ikke helt vil kunne und-
gås at berøre trærækken, som på dette sted gennem-
skæres af det nye banetracé, men tilkendegav, at man 
er indstillet på at skåne trærækken i videst mulig 
udstrækning ved at justere den nærmere placering af 
arbejdsarealet.   

Brøndbyvej ved ejendommen ”Syvhøjgård”.  

Ejendommen matr.nr. 4p Brøndbyvester By, Brønd-
byvester, foreslås eksproprieret i sin helhed. Der 
pågår dialog mellem Banedanmark og ejeren om 
vilkår for overtagelsen med henblik på indgåelse af 
aftale herom. Ejendommen er noteret som landbrug, 
men benyttes til erhvervsmæssig udlejning til pri-
mært stilladsfirmaers materiel. Der er aktuelt 23 leje-
re på ejendommen, som efter overtagelsen påregnes 
opsagt af Banedanmark med kontraktmæssigt varsel. 
Ejeren oplyste, at en forureningssag vedr. trekantare-
alet, der grænser op til nyttehaverne, er afsluttet. 

På forespørgsel fra ejeren oplyste Banedanmark, at 
man påregner at udbyde arbejdet på denne lokalitet 
cirka marts 2013 med forventet anlægsstart januar 
2014.     

En repræsentant for Vest Vand Service A/S oplyste, 
at der som en konsekvens af anlægget nedlægges to 
regnvandsbassiner mellem Brøndbyvej og motorve-
jen.  Bassinerne håndterer dels vand fra motorvejen 
dels fra erhvervskvarteret nord for motorvejen og kan 
ikke undværes.     

Banedanmark oplyste, at der pågår dialog om en ny 
placering af et regnvandsbassin til erstatning for de 
to, som nedlægges.  I drøftelserne indgår bl.a. mulig-
heden af en forlægning af Brøndbyvej mod sydvest 
ind på arealer ejet af NaturErhvervsstyrelsen. Herved 
kan der skabes plads til et regnvandsbassin mellem 
den forlagte Brøndbyvej og den nye bane. Drøftel-
serne er ikke afsluttede, og den nævnte forlægning af 
Brøndbyvej indgår ikke i det fremlagte projekt.  

En repræsentant for Brøndby Kommune, Teknisk 
Forvaltning, oplyste, at kommunen som udgangs-
punkt ikke ønsker at beholde de restarealer af 
matr.nr. 111 og 5av Brøndbyvester By, Brøndbyve-
ster, som er beliggende nord for den nye bane.   

Banedanmark tilkendegav, at der vil kunne skabes 
vejadgang til arealet fra Brøndbyvej, og at man har 
den holdning, at arealet bør forblive kommunalt.  

Kommissionens overvejelser og beslutninger.  

• Kommissionen konstaterer, at der med frem-
læggelsen af ”Forslag til helhedsplan, Nord I. 

Permanent udsætning af jord” synes at være 
tilvejebragt et praktisk udgangspunkt for ud-
vikling af de nødvendige deponeringsløsnin-
ger mellem Banedanmark og de berørte 
kommuner.  

Kommissionen finder herefter, at udestående 
spørgsmål om jordudsætning, herunder etab-
lering af volde langs Holbækmotorvejen bør 
søges løst i dialog mellem Banedanmark og 
kommunerne, samt, for så vidt angår arealet 
ved Vestvolden, Kulturstyrelsen. 

• I relation til forslaget fra en række beboere 
på Kærbyholm og Stavnsvej om etablering af 
en ny forbindelsesvej mellem Brøndbyøster-
vej og Avedøre Havnevej skal kommissionen 
henlede opmærksomheden på den af Bane-
danmark anførte begrundelse for, at den i be-
boerforslaget forudsatte bevarelse af Brønd-
byøstervejs underføring under Holbækmo-
torvejen ikke er mulig, jf. anlægsloven. Da 
forslagets begrundelse dermed må anses for 
at være bortfaldet, skal kommissionen hen-
holde sig hertil.    

I relation til forslaget om bl.a. eventuel af-
brydelse af Brøndbyøstervej/Byvej og 
spørgsmålet om busbetjening i anlægsperio-
denden finder kommissionen, at disse 
spørgsmål må afvente de relevante myndig-
heders behandling.  

• Kommissionen konstaterer igangværende di-
alog mellem Banedanmark og ejeren af 
matr.nr. 5a Avedøre By, Avedøre, om løs-
ning af spørgsmål om jorddeponering m.v.   

• Kommissionen konstaterer igangværende di-
alog mellem Banedanmark og Brøndby 
Kommune om de samlede indgreb i Bak-
keskoven.   

Kommissionen har forståelse for de proble-
mer, projekteringen på dette sted er stillet 
overfor, men finder, at der ved de løsninger, 
der fremlægges, bør tages vidtgående hensyn 
til de af kommunen rejste indvendinger, her-
under at minimere, eller om muligt undgå, 
indgreb i Bakkeskovens ege-/fyrrebeplant-
ning på arealerne omkring og op mod Aved-
øre Havnevej.   

• I relation til forlægningen af Holbækmotor-
vejen i forbindelse med broarbejderne ved 
Brøndbyøstervej/Byvej og den muslimske 
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gravplads konstaterer kommissionen, at Ba-
nedanmark er opmærksom på den udfor-
dring, ikke mindst i arbejdsperioden, som 
udgøres af de særlige hensyn, der bør vises 
overfor gravpladsen og aktiviteterne her.   

Kommissionen har herved bl.a. lagt vægt på 
Banedanmarks oplysning om krav til entre-
prenøren om fast hegning, om etablering af 
procedurer til løsning af konkrete problemer 
i arbejdsperioden samt på Banedanmarks løf-
te om behjælpelighed med henblik på at mi-
nimere ulemperne for de religiøse aktiviteter 
på pladsen. Dog finder kommissionen ikke at 
have grundlag for direkte pålæg til Bane-
danmark og Vejdirektoratet om etablering af 
en bestemt form for midlertidig afskærmning 
eller lign.  

Kommissionen pålægger Banedanmark at re-
tablere støjvolden med fornøden beplantning 
ud for begravelsespladsen.  

• I relation til spørgsmålet om fremtidig status 
for den del af eksisterende tracé for Brønd-
byøstervej, der skal tjene som adgang til 
Psykiatrisk Hospital, Hulegården, den mus-
limske gravplads og det kommunale areal 
matr.nr. 93 Brøndbyøster By, Brøndbyøster, 
skal kommissionen bemærke, at dens stil-
lingtagen hertil er ufornøden af hensyn til 
baneprojektet.  Spørgsmålet om fremtidig 
vejstatus må derfor henvises til vejmyndig-
hedens stillingtagen i henhold til vejlovgiv-
ningens almindelige regler.     

• I relation til ejendommen matr.nr. 27 b 
Brøndbyvester By, Brøndbyvester (Tavle-
bakkegård) finder kommissionen, at der som 
ønsket af lejeren bør findes et erstatningsare-
al, og at lejeren herved skal gives et varsel på 
mindst 2 måneder af hensyn til flytning af 
dyrene. Kommissionen konstaterer, at kom-
munen allerede er i gang med at finde et pas-
sende areal tæt på ejendommen.  

• I relation til de fremlagte aftalekomplekser 
vedr. de berørte kolonihaver godkender 
kommissionen de overordnede principper, 
som ligger til grund herfor.  

• For så vidt angår Brøndby Haveby, Afd. 3, 
konstaterer kommissionen igangværende dia-
log mellem de berørte parter.  Kommissionen 
skal herudover opfordre til, at der skabes mu-
ligheder for opbevaring af flytbare huse og af 

større, vanskeligt håndtérbare genstande i pe-
rioden indtil sæsonstart 2013.  

• I relation til ejerne af have 17-21 i Brøndby 
Haveby, Afd. 3, finder kommissionen ikke 
på det foreliggende grundlag at have grund-
lag for at pålægge Banedanmark at overtage 
haverne. Af samme grund finder kommissio-
nen heller ikke at kunne pålægge Banedan-
mark at udvide "tilbudspakken" om flytning, 
kompensation mm. til disse haver.   

Dog pålægger kommissionen Banedanmark 
at opsætte et lukket byggepladshegn (på ca. 2 
meters højde) ud for haverne i anlægsperio-
den. 

For så vidt angår spørgsmålet om midlertidi-
ge gener i anlægsperioden finder kommissi-
onen ikke at kunne tage stilling hertil på nu-
værende tidspunkt, men udskyder - i over-
ensstemmelse med praksis - spørgsmålet til 
et senere tidspunkt, hvor arbejdspladsen er 
etableret.  

• For så vidt angår Brøndby Haveby, Afd. 5-6 
(H/F Rosen), henvises til de på mødestedet 
den 16. maj 2012 fremførte synspunkter, jf. 
ovenfor. 

Idet kommissionen konstaterer den igangvæ-
rende korrespondance mellem Banedanmark, 
Haveforeningen og Transportministeren, skal 
kommissionen bemærke:  

I relation til sænkning af banen med 2 m ud 
for Brøndbyvej finder kommissionen, at det-
te vil indebære en betydelig meromkostning 
for projektet, samtidig med, at det må anses 
for ret begrænset, hvad der kan opnås herved 
med hensyn til støjdæmpning og visuel af-
skærmning.  

Nedgravning af banen på hele strækningen 
mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk Tor-
vevej kan nok  formodes at være mere effek-
tiv i den angivne henseende, men til gengæld 
er meromkostningerne så  betydelige, at 
kommissionen ikke finder at have grundlag 
for at pålægge anlægsmyndigheden at afhol-
de disse, hvorved er taget i betragtning, at 
den fremlagte løsning er den, som er lagt til 
grund for  anlægsloven.  

Kommissionen finder herefter og af de grun-
de, som i øvrigt er anført af anlægsmyndig-
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heden, at det af Banedanmark fremlagte pro-
jekt må fastholdes.  

Ligeledes finder kommissionen ej heller at 
have grundlag for at pålægge anlægsmyn-
digheden at ændre projektet, som ønsket af 
H/F Rosen, med henblik på at skabe mulig-
hed for etablering af støjvold langs forenin-
gens område.   

• Kommissionen konstaterer, at der er igang-
værende drøftelser om placeringen af det 
regnvandsbassin, der skal erstatte bassinerne 
på matr.nr. 111 og 6bv Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester, og at de berørte parter efter 
det oplyste er tæt på at nå til enighed om en 
løsning som den, der blev beskrevet på det 
pågældende mødested, 16. maj 2012.   

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

Særlige bestemmelser 

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

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

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

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

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

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

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

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
stationeringsside: 

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

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

• b.s. = begge sider 

 

Hvidovre Kommune 

Matr.nr. 56a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 4.149 - 4.355, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Litra "ac" 
Avedøre By, 
Avedøre 

Kommunevej, Brøndbyøstervej 
Stationering: 4.147 - 4.449, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 51a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 4.413 - 4.990, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Byvej, jf. afsnit 3.5.
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat vej, 
Avedøre Slettevej jf. afsnit 3.6. 

Matr.nr. 5a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 4.652 - 5.399, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 

Matr.nr. 50 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 4.775 - 5.111, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og pumpestation. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning og vejadgang til pumpestation. 
Der eksproprieres midertidigt arbejdsareal til banen, udsætningsområde og til forlæg-
ning af privat vej, Avedøre Slettevej jf. afsnit 3.6. 
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Litra "ab" 
Avedøre By, Aved-
øre 

Kommunevej, Stavnsbjergvej 
Stationering: 4.657 - 5.490, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 49 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.059 - 5.488, b.s. 
Stavnsbjerggård, et læskur samt fem shelters fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, pumpestation, sne-
værnsbælte og udsætningsområde. 
Afskåret areal mellem banen og motorvejen eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning og vejadgang til udsætningsom-
råde. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 52 
Avedøre By, Aved-
øre 
 

Stationering: 5.131 - 5.492, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4e 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.222 - 5.630, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsvandhuller. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 3a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 5.010 - 5.348, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsvandhul. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 234a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 5.420 - 5.652, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og faunapassage. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af privat sti, 
Voldstien Øst samt til regulering af privat sti, Voldstien Vest, jf. afsnit 3.5. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 2r 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.350 - 5.513, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsvandhul. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 235 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.490 - 5.643, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af privat sti, 
Voldstien Øst, jf. afsnit 3.5. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 234b 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.534 - 5.648, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forlægning af privat sti, Voldstien Øst, 
jf. afsnit 3.5. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 5b 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.532 - 5.746, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forlægning af privat sti, Voldstien Øst, 
jf. afsnit 3.5. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 232a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 5.610 - 5.665, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat sti, 
Voldstien Vest, jf. afsnit 3.5. 
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Matr.nr. 229b 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.638 - 5.774, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat sti, 
Voldstien Vest, jf. afsnit 3.5. 

Matr.nr. 233 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.640 - 5.668, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af privat sti, Voldstien Vest, 
jf. afsnit 3.5. 

Matr.nr. 232b 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.643 - 5.674, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af privat sti, Voldstien Vest, 
jf. afsnit 3.5. 

Matr.nr. 229a 
Avedøre By, 
Avedøre 

Stationering: 5.648 - 5.876, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat sti, 
Voldstien Vest, jf. afsnit 3.5. 

Matr.nr. 230 
Avedøre By, Aved-
øre 

Stationering: 5.666 - 5.778, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat sti, 
Voldstien Vest, jf. afsnit 3.5. 

Litra "au" 
Avedøre By, Aved-
øre 

Hovedlandevej, teknisk anlæg 
Stationering: 5.703 - 5.793, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

 

Brøndby Kommune 

Matr.nr. 10c 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 3.641 - 4.004, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning, erstatningsvandhul og vejad-
gang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 10a 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 3.788 - 4.300, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyøstervej, jf. 
afsnit 3.5. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej. 
Afskåret areal øst for forlagt Brøndbyøstervej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning og erstatningsvandhul. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Litra "an" 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 
 

Kommunesti, forberedt stiunderførsel 
Stationering: 3.861 - 3.874, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen og faunapassage. 

Matr.nr. 10b 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 3.879 - 4.332, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyøstervej, jf. 
afsnit 3.5. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Litra "bp" 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Hovedlandevej, Holbækmotorvejen 
Stationering: 4.304 - 5.639, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat sti, 
Voldstien Vest, jf. afsnit 3.5. 

Matr.nr. 11d 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.293 - 4.664, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af privat vej, 
Brøndbyøstervej, jf. afsnit 3.5. 

Litra "l" 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Kommunevej, Brøndbyøstervej 
Stationering: 4.250 - 4.394, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og faunapassage. 
Afskåret areal vest for forlagt Brøndbyøstervej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10g 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.305 - 4.338, v.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 

Matr.nr. 11f 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.331 - 4.700, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 11a 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.352 - 4.833, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 93 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.363 - 4.492, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til bane og privat fællesvej, jf. afsnit 3.5. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 12 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.378 - 4.731, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og privat fællesvej, jf. afsnit 3.5. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 13a 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 4.652 - 5.041, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej til regnvandsbas-
sin og pumpestation. 
Der pålægges servitut om erstatningsvandhul. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 15a 
Brøndbyøster By, 
Brøndbyøster 

Stationering: 5.025 - 5.393, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Litra "bf" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Hovedlandevej, Holbækmotorvejen 
Stationering: 5.553 - 8.607, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regulering af hovedlandevej, 
Motorring 3, motorvejsrampe, kommunevej, Søndre Ringvej og kommunevej, 
Brøndbyvester Boulevard, jf. afsnit 3.5. 
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Matr.nr. 27b 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.872 - 5.960, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af motorvejsrampe, jf. afsnit 3.5. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af privat vej, 
Tavlestien, jf. afsnit 3.6. 

Matr.nr. 27n 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.912 - 5.962, v.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen og til regulering af motorvejsrampe, 
jf. afsnit 3.5. 

Matr.nr. 27aa 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.924 - 5.969, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af motorvejsrampe, jf. afsnit 3.5. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 27a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.882 - 5.998, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Tavlestien, jf. 
afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 132 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.960 - 5.998, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 

Matr.nr. 27ø 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 
Herunder del af 
privat fællesvej, 
Tavlestien 

Stationering: 5.963 - 6.002, b.s. 
Der eksproprieres permanet areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 26a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.959 - 6.276, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyvester Bou-
levard, jf. afsnit 3.5. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Tavlestien, jf. 
afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 26af 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 5.996 - 6.280, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 

Matr.nr. 26bl 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 
Herunder del af 
privat fællesvej, 
Tavlestien 

Stationering: 5.998 - 6.297, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyvester Bou-
levard, jf. afsnit 3.5. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Litra "dh" 
Brøndbyvester By, 
Brøndby Strand 

Kommunevej, Brøndbyvester Boulevard 
Stationering: 6.090 - 6.145,  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Litra "bc" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Kommunevej, Brøndbyvester Boulevard 
Stationering: 6.131 - 6.356, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 135 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.202 - 6.234, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyvester Bou-
levard og til regulering af motorvejsrampe, jf. afsnit 3.5. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 26bk 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.117 - 6.349, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyvester Bou-
levard, jf. afsnit 3.5, til etablering af privat fællesvej og til forlægning af kommune-
vej, Midlergårdsvej, jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 38b 
Brøndbyvester By, 
Brøndby Strand 

Stationering: 6.125 - 6.183,  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 26bn 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.316 - 6.349, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 

Matr.nr. 26bm 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.317 - 6.354, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyvester Bou-
levard jf. afsnit 3.5 samt til regulering af kommunevej, Sydgårdsvej, jf. afsnit 3.6. 
Afskåret areal mellem banen og Sydgårdsvej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 106a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.190 - 6.607, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej, Midlergårdsvej, jf. 
afsnit 3.6. 
Afskåret areal mellem banen og Sydgårdsvej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 25an 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.349 - 6.560, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til regnvandsbassin og udsæt-
ningsområde. 

Litra "bd" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Kommunevej, Sydgårdsvej 
Stationering: 6.350 - 7.325, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 116a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.350 - 6.546, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Brøndbyvester Bou-
levard jf. afsnit 3.5 og til kommunevej, Sydgårdsvej, jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Matr.nr. 25ak 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.350 - 6.568, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 25ao 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.350 - 6.599, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og faunapassage. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Sydgårdsvej, jf. 
afsnit 3.6. 
Afskåret areal mellem banen og Sydgårdsvej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 25am 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.347 - 6.609, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Sydgårdsvej, jf. 
afsnit 3.6. 
Jordstykkets overkørsel til Sydgårdsvej reguleres. 

Matr.nr. 116b 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.440 - 6.468, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Sydgårdsvej, jf. 
afsnit 3.6. 
Jordstykkets overkørsel til Sydgårdsvej reguleres. 

Matr.nr. 25aq 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.587 - 6.605, v.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. 25ap 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.595 - 6.605, v.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til midlertidigt arbejdsareal. 
 

Litra "cn" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Kommunevej, Midlergårdsvej 
Stationering: 6.600 - 6.628, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Afskåret areal mellem banen og Sydgårdsvej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 9f 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.610 - 6.641, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevej, Midlergårdsvej, jf. 
afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 8n 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.617 - 6.981, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og faunapassage. 
Afskåret areal mellem banen og Sydgårdsvej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 8o 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.608 - 6.998, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af nye kolonihaver og dertil-
hørende privat vej. 

Matr.nr. 7b 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.957 - 7.271, b.s. 
35 kolonihaver og to foreningsbygninger fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til etablering af privat fællesvej. 
Afskåret areal vest for forlagt Brøndby Havebyvej eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til etablering af nyt forenings-
hus og til etablering af privat vej i/til kolonihaveområde og til nyttehaveområde. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Matr.nr. 7az 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.979 - 7.319, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til arbejdsvej til nyt koloniha-
veområde og nyt foreningshus. 

Matr.nr. 7e 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.980 - 7.276, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsvej til nyt kolonihaveområde og nyt 
foreningshus. 

Matr.nr. 123a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.167 - 7.320, b.s. 
13 nyttehaver fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og pumpestation. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Fremtidig vejadgang til jordstykket etableres ad ny privat fællesvej over matr. nr. 7b 
ibd. til kommunevej, Sydgårdsvej. 

Matr.nr. 7ay 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 6.542 - 7.337, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Litra "cu" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Kommunevej, Søndre Ringvej 
Stationering: 7.285 - 7.403, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 7c 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.319 - 7.805, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1c 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.410 - 7.770, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, udsætningsområde og 
pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1d 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.516 - 7.912, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af nye koloni- og nyttehaver.
 

Matr.nr. 1e 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.570 - 7.980, b.s. 
Otte kolonihaver fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, pumpestation og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej, Mosebjergvej, jf. 
afsnit 3.5. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1f 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.640 - 8.034, b.s. 
Fem kolonihaver og samtlige nyttehaver fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej, Mosebjergvej, jf. 
afsnit 3.5. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af jordstykkets 
overkørsel til Mosebjergvej. 
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Matr.nr. 125 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.802 - 7.898, h.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til udsætningsområde. 

Matr.nr. 6a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.877 - 8.006, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til bane og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 3.6. 

Litra "cv" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Kommunevej, Brøndbyvej 
Stationering: 7.973 - 8.544, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Litra "be" 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Kommunevej, Mosebjergvej 
Stationering: 7.814 - 8.055, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1n 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.993 - 8.110, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej, Mosebjergvej, jf. 
afsnit 3.5. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6bx 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.993 - 8.035, v.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til forlægning af kommunevej, Mosebjergvej, 
jf. afsnit 3.5 og til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 3.6. 

Matr.nr. 6bv 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 8.000 - 8.053, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til forlægning af kommunevej, 
Brøndbyvej, jf. afsnit 3.5. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Afskåret areal vest for forlagt Brøndbyvej eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 111 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 8.032 - 8.262, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og faunapassage. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej, Brøndbyvej, jf. 
afsnit 3.5. 
Afskårne arealer mellem banen og Brøndbyvej samt mellem banen og Holbækmotor-
vejen eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Jordstykkets overkørsel til Brøndbyvej reguleres. 

Matr.nr. 5a 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 7.922 - 8.430, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej, Mosebjergvej samt 
kommunevej, Brøndbyvej, jf. afsnit 3.5. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5av 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 

Stationering: 8.186 - 8.351, b.s. 
Samtlige bygninger på jordstykket fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Afskårne arealer mellem banen og Brøndbyvej samt mellem banen og Holbækmotor-
vejen eksproprieres eventuelt. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4p 
Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester 
 

Stationering: 8.279 - 8.607, b.s. 
Samtlige bygninger på jordstykket fjernes. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.   
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