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Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den 20. september 2011.  
 
 

 
Tirsdag den 20. september 2011, kl. 9.00, samle-

des kommissionen ved Sortedams Sø ud for Zinns-

gade for at afholde supplerende besigtigelsesforret-

ning og ekspropriation i anledning af anlæg af en 

Metro Cityring i København og på Frederiksberg i 

henhold til Lov om en Cityring (lov nr. 552 af 6. juni 

2007) for så vidt angår lokaliteterne Østersøgade 

(Øsø), Sønder Boulevard (Sbv) og Kontrol- og ved-

ligeholdelsescenteret (Cmc) i Københavns Kommu-

ne. 

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-

priationer på Øerne Henrik Hansen, de af Trans-

portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-

nen Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen, samt 

de fra den fælleskommunale liste udvalgte medlem-

mer Kim Christensen og Frants Hagen Hagensen. 

Som repræsentant for Københavns Kommune til-

trådte Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Endvidere deltog Helle S. Andersen, Kommissaria-

tet.  

Endelig mødte den ledende landinspektør Søren 

Kjerside Hansen. 

For Metroselskabet I/S mødte projektleder Christine 

Hammer, projektleder Søren Sabat, rådgiver Henrik 

Weiersøe Jensen, ingeniør Jens Nymann, landin-

spektør Lotte Andkjær og advokat Jens Auken, 

Adv.fa. Bech-Bruun. 

Fra Københavns Kommune mødte Britt Sternhagen 

Søndergaard, Center for Anlæg og Udbud. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Følgende passerede:  

Lokalitet Øster Søgade (Øsø): 

Supplerende besigtigelse 

Kst. Kommissarius fremlagde: 

 Brev af 21. april 2009 fra Transportministe-

riet, hvormed sagen er forelagt kommissio-

nen  

 ”Cityringen i København og på 

Frederiksberg, Øster Søgade, Forslag til 

supplerende tekniske bestemmelser Nr. 1, 

Juni 2011”. 

Anlægsmyndigheden forelagde projektet. 

For en nærmere beskrivelse af projektet, herunder 

forudsætninger for etablering af Cityringen (lov-

grundlag, baggrund for Cityringen og kommunal 

planlægning og tilladelser) samt generel projektbe-

skrivelse (stationer og skakte, udførelse samt trafik- 

og ledningsomlægninger m.m.), henvises til udskrift 

af ekspropriationskommissionens forhandlingsproto-

koller 4. hæfte af 16. juni 2009 (med henvisning til 2. 

hæfte af 3. juni 2009) og 19. hæfte af 10. december 

2009.  

Tegningsoversigt 

Som bilag til Supplerende tekniske bestemmelser, 

Øster Søgade nr. 1 hører følgende tegninger: 

• Oversigtsplan - Øster Søgade, tegning nr. ARL-

0-AR-EKSPR-Øsø-TGN-202, ver. 2.0 

• Besigtigelsesplan - Øster Søgade, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Øsø-TGN-212, ver. 2.0 

Projektbeskrivelse 

Det fremlagte projekt for etablering af tunnelarbejds-

plads, sporskiftekammer og skakt ved Øster Søgade 

udgør en del af det samlede projekt for etablering af 

Cityringen. 



20.09.2011 628  

Der er d. 16. juni 2009 afholdt besigtigelsesforret-

ning for Øster Søgade, hvor hele lokaliteten blev 

behandlet på baggrund af ”Forslag til Tekniske be-

stemmelser Øster Søgade”. Den 6. oktober 2009 blev 

der afholdt ekspropriationsforretning for Øster Søga-

de på baggrund af ”Arealfortegnelse, Øster Søgade 

nr. 1”. 

Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at ændre de 

vedtagne Tekniske bestemmelser for Øster Søgade 

med supplerende indgreb, da den planlagte tunnelar-

bejdsplads i Sortedams Sø ønskes udvidet. 

Beskrivelse af anlægsarbejder ved Øster Søgade 

Nedenstående er et tillæg til de samlede indgreb ved 

Øster Søgade. Tillægget omfatter kun de arbejder, 

der er ændret i forhold til det tidligere udarbejdede 

Forslag til Tekniske bestemmelser Øster Søgade, 

behandlet på besigtigelsesforretningen d. 16. juni 

2009. 

I forbindelse med projektering af ledningsomlæg-

ningerne ved Øster Søgade blev den sydvestlige 

ende af arbejdsarealet til tunnelarbejdspladsen 

indsnævret for ikke at berøre eksisterende høj-

spændingsledning beliggende på bunden af Sorte-

dams Sø. Efterfølgende har det vist sig, at høj-

spændingsledningen har en anden beliggenhed end 

først antaget, hvorfor det ikke længere er nødven-

digt at indsnævre tunnelarbejdspladsen. Derfor 

ønskes arbejdspladsen udvidet i den sydvestlige 

ende. 

Fremkomne bemærkninger 

Der fremkom ingen bemærkninger. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionens godkendte herefter den omhandlede 

del af projektet og fastsatte følgende særlige be-

stemmelser:  

Særlige bestemmelser 

Cityringens stationering begynder i st. 0 ved Køben-

havn H metrostation i retning mod Rådhuspladsen og 

videre rundt mod uret. 

Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses-

planerne og er anvendt i de særlige bestemmelser. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 

stationeringsside: 

h.s. = højre side  

v.s. = venstre side  

b.s. = begge sider 

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til dens 

samlede udstrækning på planerne. 

Søterritoriet  

St. 4.094 – 4.277 b.s. 

Sortedams Sø har tidligere været besigtiget på be-

sigtigelsesforretning d. 16. juni 2009 og efterføl-

gende behandlet på ekspropriationsforretning d. 6. 

oktober 2009. Der besigtiges nu med henblik på 

følgende supplerende indgreb på søterritoriet. 

Arealer  

Der eksproprieres midlertidigt et supplerende areal til 

arbejdsareal. 

Ekspropriation (Øsø) 

Kst. Kommissarius fremlagde: 

 brev af 13. august 2009 fra Transportmini-

steriet, indeholdende den fornødne bemyn-

digelse til at foretage ekspropriation. 

 ”Arealfortegnelse Øster Søgade Nr. 2, Juni 

2011” (ARL-0-AR-EKSPR-Øsø-FOR-006) 

med tilhørende oversigtsplan ARL-0-AR-

EKSPR-Øsø-TGN-232, ver. 2, og ekspro-

priationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Øsø-

TGN-242, ver. 2,0. 

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropriati-

on vedrørende den i fortegnelsen under følgende 

løbenummer opførte ejendom, lb.nr. Øsø-020:  

Umatrikuleret areal (Sø), Østervold Kvarter, Køben-

havn, beliggende Sortedams Sø. 

Ejer: Københavns Kommune, Center for Park og 

Natur, Islands Brygge 37, 4. sal, 2300 København S. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Spørgsmålet om retablering af arbejdsarealer af-

handles mellem Metroselskabet og kommunen. 

Lokalitet Sønder Boulevard (Sbv): 

Ekspropriation 

Kst. Kommissarius fremlagde: 

 brev af 24. november 2010 fra Transport-

ministeriet, indeholdende den fornødne be-

myndigelse til at foretage ekspropriation. 

 ”Arealfortegnelse Sønder Boulevard, Nr. 4, 

Juli 2011” (ARL-0-AR-EKSPR-Sbv-FOR-

007) med tilhørende oversigtsplan ARL-0-

AR-EKSPR-Sbv-TGN-234, ver. 2, og ek-
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spropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Sbv-

TGN-243, ver. 2,0. 

Generelt gælder, at spørgsmålet om genplantning af 

de træer, som fjernes på vejarealerne m.v. vil blive 

afhandlet mellem Metroselskabet og kommunen i 

forbindelse med fastlæggelsen af en genplantnings-

strategi for de berørte arealer. 

Medmindre andet fremgår af de enkelte løbenumre 

foretog kommissionen den rekvirerede ekspropriati-

on vedrørende de på fortegnelsen under følgende 

løbenumre opførte ejendomme:  

Udenbys Vester Kvarter, København 

Sbv-021 Sbv-158 

Sbv-021/Br001 Sbv-159 

Sbv-021/Br001/L001 Sbv-163 

Sbv-022  

Lb.nr. Sbv-021, matr.nr. 1566 Udenbys Vester Kvar-

ter, København, beliggende Halmtorvet 27E-29F. 

Ejeren, E/F Bentzons Fabrikker (65 ejerlejligheder, 

nr. 1-65), Cvr-nr. 33206399, c/o Morten Hemming-

sen, Gothersgade 21, 1123 København K, mødte 

ikke. 

Administrator: IP Administration A/S, Frederiksberg 

Allé 15, 1820 Frederiksberg C. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    

Pejlebrøndene søges placeret således, at eksisterende 

træer ikke berøres. Hvis det bliver nødvendigt at 

fjerne træer, genplantes disse ved Metroselskabets 

foranstaltning.  

Eksisterende plantekasser og lamper, som det even-

tuelt bliver nødvendigt at flytte, retableres ligeledes 

ved Metroselskabets foranstaltning.  

Det forudsættes, at ejerforeningen afhandler forhol-

det til ejeren af ejerlejlighed nr. 30 (Lb.nr. Sbv-

021/Br001) og en eventuel lejer. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne. 

Lb.nr. Sbv-021/Br001, matr.nr. 1566 Udenbys Ve-

ster Kvarter, København, ejerlejlighed nr. 30, belig-

gende Halmtorvet 29C. 

Ejeren, Halmtorvet 29 A/S, Cvr-nr-: 28712901, Go-

thersgade 21, 1123 København K, att. Morten 

Hemmingsen, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    

Der henvises til det under lb.nr. Sbv-021 anførte. 

 

Lb.nr. Sbv-021/Br001/L001, matr.nr. 1566 Udenbys 

Vester Kvarter, København, ejerlejlighed nr. 30, 

beliggende Halmtorvet 29C kl. 

Lejeren, Café Benzon ApS, Cvr-nr: 31476372, Go-

thersgade 21, 1123 København K, att. Morten 

Hemmingsen, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    

Der henvises til det under lb.nr. Sbv-021 anførte. 

Lb.nr. Sbv-022, matr.nr. 1679 Udenbys Vester Kvar-

ter, København, beliggende Skelbækgade 1, 1717 

København V. 

Ejeren, Halmtorvet 29 A/S, Cvr-nr. 28712901, Go-

thersgade 21, 1123 København K, att. Morten 

Hemmingsen, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Dog 

forventes arealerne til midlertidigt brug af arbejds-

areal til etablering af pejlebrønd med dæksel i terræn 

anvendt i 2 md. i perioden 1. oktober til 31. decem-

ber 2011.  

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. Sbv-158, umatrikuleret vejareal Udenbys Ve-

ster Kvarter, København, beliggende Halmtorvet, off. 

vej. 

Ejer: Københavns Kommune, Center for Anlæg og 

Udbud, Islands Brygge 37, 3. sal, 2300 København 

S. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning, jf. § 7, stk. 

7, i lov om en Cityring. 

Lb.nr. Sbv-159, umatrikuleret vejareal Udenbys Ve-

ster Kvarter, København, beliggende Sønder Boule-

vard, off. vej. 

Ejer: Københavns Kommune, Center for Anlæg og 

Udbud, Islands Brygge 37, 3. sal, 2300 København 

S. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning, jf. § 7, stk. 

7, i lov om en Cityring. 

Lb.nr. Sbv-163, umatrikuleret vejareal Udenbys Ve-

ster Kvarter, København, beliggende Skelbækgade, 

off. vej. 

Ejer: Københavns Kommune, Center for Anlæg og 

Udbud, Islands Brygge 37, 3. sal, 2300 København 

S. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    
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Der bliver ikke spørgsmål om erstatning, jf. § 7, stk. 

7, i lov om en Cityring. 

Lokalitet Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret 

(Cmc): 

Supplerende besigtigelse 

Kst. Kommissarius fremlagde:  

 Brev af 21. april 2009 fra Transportministe-

riet, hvormed sagen er forelagt kommissio-

nen  

 ”Cityringen i København og på 

Frederiksberg, Kontrol- og vedligeholdelses-

center (Cmc), Forslag til supplerende 

tekniske bestemmelser Nr. 2, August 2011”. 

Anlægsmyndigheden forelagde projektet. 

Forudsætninger 

For en nærmere beskrivelse af projektet herunder 

forudsætninger for etablering af Cityringen (lov-

grundlag, baggrund for Cityringen og kommunal 

planlægning og tilladelser) samt generel projektbe-

skrivelse (stationer og skakte, udførelse samt trafik- 

og ledningsomlægninger m.m.) henvises til udskrift 

af ekspropriationskommissionens forhandlingsproto-

koller 4. hæfte af 16. juni 2009 og 19. hæfte af 10. 

december 2009. 

Tegningsoversigt 

Som bilag til Forslag til Supplerende tekniske be-

stemmelser for Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC) nr. 2 hører følgende tegninger: 

 Oversigtsplan – Kontrol- og vedligeholdelses-

center (CMC), tegning nr. ARL-0-AR-EKSPR-

Cmc-TGN-205, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan – Kontrol- og vedligeholdel-

sescenter (CMC), tegning nr. ARL-0-AR-

EKSPR-Cmc-TGN-215, ver. 2.0 

Projektbeskrivelse 

Særligt for Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC) 

Det fremlagte projekt for etablering af Kontrol- og 

vedligeholdelsescenter (CMC) udgør en del af det 

samlede projekt for etablering af Cityringen. 

Den 16. juni 2009 blev der afholdt besigtigelsesfor-

retning for Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC), hvor hele lokaliteten blev behandlet. Der 

blev i den forbindelse udarbejdet Forslag til Tekniske 

bestemmelser for Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC), april 2009. Den 6. oktober 2009 blev der 

afholdt ekspropriationsforretning for Kontrol- og 

vedligeholdelsescenter (CMC) på baggrund af Areal-

fortegnelse, Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC) nr. 1. 

Den 6. juli 2010 blev der afholdt ekspropriationsfor-

retning for Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC), hvor dele af lokaliteten blev behandlet på 

baggrund af Arealfortegnelse, Kontrol- og vedlige-

holdelsescenter (CMC) nr. 2. 

Der blev afholdt en supplerende besigtigelses- og 

ekspropriationsforretning for Kontrol- og vedligehol-

delsescenter (CMC) den 16. december 2010, hvor 

dele af lokaliteten blev behandlet på baggrund af 

Forslag til Supplerende tekniske bestemmelser nr. 1 

for Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) og 

Arealfortegnelse, Kontrol- og vedligeholdelsescenter 

(CMC) nr. 3. 

Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at foretage 

yderligere indgreb, idet det areal, som d. 16. decem-

ber 2010 blev eksproprieret til supplerende arbejds-

areal på DSB’s ejendom nord for CMC-arealet, efter 

en detaljeret undersøgelse har vist sig uanvendeligt 

til det aktuelle formål pga. eksisterende ledninger i 

jorden. 

Beskrivelse af supplerende anlægsarbejder ved 

Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) 

Nedenstående er et tillæg til indgreb ved Kontrol- og 

vedligeholdelsescenter 

(CMC). Tillægget omfatter kun de anlægsarbejder, 

der ikke er beskrevet i det 

tidligere udarbejdede Forslag til Tekniske bestem-

melser – Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), 

april 2009 og Forslag til Supplerende tekniske be-

stemmelser nr. 1, november 2010. 

På Metroselskabets ejendom skal der anlægges et 

kontrol- og vedligeholdelsescenter for Cityringen. 

Den 16. december 2010 blev der eksproprieret et 

supplerende arbejdsareal beliggende nord for Metro-

selskabets ejendom på et areal ejet af DSB, da der 

havde vist sig behov for yderligere arbejdsareal. Det 

blev i denne forbindelse nødvendigt midlertidigt at 

forlægge en intern vej på DSBs areal, og der ekspro-

prieredes også areal til dette formål. 

Efterfølgende har det vist sig, at området ikke er 

anvendeligt til arbejdsareal pga. eksisterende lednin-

ger i jorden. Størstedelen af ekspropriationen af ar-

bejdsarealet og arealerne til midlertidig forlægning af 
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den interne vej på DSB’s areal nord for Metroselska-

bets ejendom ønskes derfor frafaldet, idet et mindre 

areal fortsat skal benyttes midlertidigt som vejtilslut-

ning for forlagt Otto Busses Vej til den interne vej 

over DSB’s areal. 

I stedet for det ovenfor beskrevne arbejdsareal, øn-

skes et areal beliggende syd for Metroselskabets 

ejendom ved forlagt Otto Busses Vej eksproprieret. 

Arealet er ejet af DSB Ejendomsudvikling A/S. 

Den 8. juli 2011 er matr.nr. 1695 Udenbys Vester 

Kvarter, København blevet udstykket. I den forbin-

delse fik delarealerne, der fremgår af Udstyknings-

forslag 4a udfærdiget af Den Ledende Landinspektør 

ved de i driftværende Statsbaner, tildelt matrikelnum-

re. De nye matrikelbetegnelser er benyttet i nærvæ-

rende materiale. 

Fremkomne bemærkninger 

DSB udleverede på mødet notat af 19. september 

2011 med bilag udarbejdet af DSB Ejendomme. I 

notatet er bl.a. anført følgende (opsummeret): 

 Ledninger og kabler over CC området. Me-

troselskabet bør sikre, at der ikke sker brud 

på disse. DSB forlanger i tilfælde af brud at 

blive holdt skadesløs samt at Metroselskabet 

påtager sig ansvaret i forhold til 3. mands 

ledninger. 

 Den nye interne vej (CC/DA). Den nye in-

terne vej skal disponeres efter normerne for 

særlig tung trafik og etableres på en sådan 

måde, at den kan anvendes af DSB-

hjælpevogn med køretøjer. Der skal tages 

højde for svingvidden m.v., og den skal kun-

ne svinge både til højre og venstre ind på 

området. Der skal være vejbelysning på ve-

jen og afvanding. Vejen skal myndigheds-

godkendes på Metroselskabets regning og ri-

siko. DSB oplyste, at hjælpevogn med køre-

tøj har en længde på op til 41 m. 

 Vejvedligeholdelse. DSB henviste til en skit-

se (bilag til notatet af 19. september 2011) 

med forslag om fordeling af vejvedligehol-

delsen mellem Metroselskabet og DSB i an-

lægsperioden. 

 Flytning af port samt opsætning af internt 

hegn. Ved ekspropriationsforretningen d. 16. 

december 2011 vedkendte Metroselskabet sig 

at betale for flytning af den port, der frem-

over – sammen med et nyt internt hegn lige-

ledes betalt af Metroselskabet jf. ekspropria-

tionsforretningen d. 6. oktober 2009 (12. 

hæfte) – udgør en del af afgrænsningen mel-

lem det offentligt tilgængelige vejsystem og 

DSB’s interne område. DSB vil gerne selv 

flytte porten, mod at Metroselskabet betaler 

DSB et fast beløb på 120.000 kr. herfor. DSB 

oplyste på mødet, at det nye interne hegn er 

indkøbt, men at opsætning afventer flytning 

af porten. 

 Skilte. Lukningen af den eksisterende Otto 

Busses Vej medfører, at visse skilte – såvel 

henvisningsskilte som vejskilte – vil være 

placeret forkert. Metroselskabet bør betale 

for flytning / tilbageflytning af disse skilte.  

 Transportbånd og tilhørende anlæg. Trans-

portbåndet over den forlagte Otto Busses Vej 

skal forløbe i en højde af mindst 5 m, da 

hjælpevognen med læs skal kunne komme 

under. Der skal endvidere etableres et bered-

skab mellem Metroselskabet og DSB Hjæl-

pevogn i tilfælde af, at det bliver nødvendigt 

at lukke vejen for anden trafik og forstærke 

fortove m.v. i kritiske kurver.  

 Udlejning til markedsleje af areal. DSB for-

beholder sig ret til erstatning for det midler-

tidigt eksproprierede areal (CB på besigtigel-

sesplanen) i perioden fra den 1. maj 2011 og 

frem til ophævelsen af denne ekspropriation. 

DSB anførte på mødet, at DSB har måtte 

bruge meget tid på sagen, herunder for at få 

et overblik over ledninger m.v. i det pågæl-

dende areal. DSB afstår for erstatning som 

følge af ekspropriationen vedrørende arealer-

ne CC og DA.  

DSB Ejendomsudvikling A/S (EU) udleverede på 

mødet notat af 19. september 2011 med bilag. DSB 

Ejendomsudvikling A/S anførte bl.a. (opsummeret): 

 Adgang til EU’s bagvedliggende ejendom. 

Da adgangen til matriklen i dag foregår på 

areal DC, skal der, for at komme til det 

(fremtidige) bagvedliggende areal, friholdes 

et areal svarende til ca. 5 m målt fra kant til 

halvtag ved vaskehallerne (garagebygnin-

gen). Dette areal er ikke i dag indrettet som 

adgangsvej, og det betinges derfor, at Metro-

selskabet forestår og afholder omkostninger 

for planing af dette areal og etablering af be-
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lægning for tung trafik til bagvedliggende 

areal.  

 Afvanding af areal. Da arbejdsarealet skal 

anvendes til jordhåndtering, bør der etableres 

særskilt afvanding, så kloakken ikke belastes 

og så jord ikke skylles over på tilstødende 

arealer.  

 Indhegning. EU går ud fra, at de eksproprie-

rede arealer DC og DB indhegnes, og at rest-

stykket mellem EU´s matrikel og CMC for-

synes med tilsvarende hegn. 

 Renholdelse og vedligeholdelse. Der må for-

ventes en intensiv tung kørsel med jord og 

Metroselskabet bør derfor forestå alt drift og 

vedligehold af den private fællesvej – star-

tende fra det lysregulerede kryds ved Vasby-

gade, og der bør etableres en markeret og be-

fæstet udkørsel fra areal DC. 

 Pumpestation. EU forudsætter, at pumpesta-

tionen forbliver indhegnet, og at DSB og EU 

fortsat har adgang til den. 

 Ledninger. Det forudsættes, at Metroselska-

bet undersøger og afholder alle omkostninger 

i forbindelse med evt. sikring eller omlæg-

ning af ledninger på berørte arealer.  

 Transportbånd over fællesvej, Vasbygade. 

Transportbåndet for jord skal udformes, så 

det ikke er til gene for trafikken – herunder 

vedr. højdekrav og sikring mod nedfald af 

materialer, der transporteres.  

 Erstatning og øvrige forhold. EU ønsker er-

statningsfastsættelsen foretaget hurtigst mu-

ligt og forudsætter, at brugen af arealerne 

fastlægges som en lejebetaling og i øvrigt på 

markedsvilkår, jf. bilag B – udkast til lejeaf-

tale.  

Metroselskabet bemærkede vedrørende det af DSB 

og DSB Ejendomsudvikling fremførte bl.a., at 

 Metroselskabet er indforstået med, at der skal 

tages hensyn til de ledninger, der er belig-

gende i arealerne, således at brud undgås. 

Metroselskabet er også indforstået med, at 

den interne vej skal udformes, så DSB’s 

hjælpevogn kan komme rundt.  

 Med hensyn til fordelingen af vejvedligehol-

delse m.v. bemærkes, at der er tale om en 

privat fællesvej. Der skal derfor tages ud-

gangspunkt i en normal fordeling af udgif-

terne i henhold til privatvejlovens regler. Me-

troselskabet er dog villig til at indgå i nær-

mere drøftelser med DSB herom. Det blev 

understreget, at den omhandlede vej ikke vil 

blive brugt til transport af jord m.v. fra tun-

nelarbejdspladsen, idet denne transport vil 

foregå via den gamle afspærrede del af Otto 

Busses Vej. 

 Metroselskabet er indforstået med at betale 

DSB for flytningen af porten. Metroselskabet 

stillede dog spørgsmålstegn ved, om der her-

efter er samme behov for opsætning af in-

ternt hegn som tidligere besluttet og ønskede 

kommissionens vurdering heraf.  

 Metroselskabet var enige i det anførte vedrø-

rende flytning/tilbageflytning af skilte. 

 Metroselskabet sikrer, at transportbåndet 

over den private fællesvej forsynes med 

”spildbakke” og overdækning, således at der 

ikke kan ske nedfald på personer, der færdes 

på vejen. 

 Metroselskabet indhegner alle arbejdsarealer. 

 Med hensyn til afvanding af arealet er entre-

prenøren ansvarlig herfor. Afvandingen skal 

foregå på en måde, så afvanding af DSBs 

omkringliggende arealer ikke forringes.  

 Metroselskabet fandt, at spørgsmålet om er-

statning for den midlertidige brug af arbejds-

arealerne samt for det område, der alligevel 

ikke skal eksproprieres, bør udsættes til den 

samlede behandling af erstatningsudeståen-

der vedrørende CMC-arealet. Metroselskabet 

kunne dog acceptere en eventuel udbetaling 

til DSB for flytning af port og opsætning af 

hegn, når DSB har udført dette arbejde. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen finder, at Metroselskabet i fornødent 

omfang må udbedre belægningen på arealet foran 

garagebygningen på matr.nr. 1695c, således at det 

kan anvendes som kørevej til det bagvedliggende 

areal.  

Kommissionen forudsætter, at henvisningsskilte og 

vejskilte, der mister deres funktioner som følge af 

omlægningen af Otto Busses Vej, flyttes for Metro-

selskabets regning efter nærmere drøftelser med 

vejmyndigheden og DSB.  

Kommissionen finder, at Metroselskabet må vedstå 

sit tidligere tilbud til DSB om betaling af et beløb på 

100.000 kr. til opsætning af internt hegn på arealet, 
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jf. forhandlingsprotokollens 12. hæfte, s. 152. Kom-

missionen finder endvidere at kunne tilslutte sig 

DSB’s forslag om, at DSB Ejendomme selv står for 

flytning af porten mod, at Metroselskabet betaler 

120.000 kr. De nævnte beløb udbetales af Metrosel-

skabet til DSB, når arbejdet er udført.  

For så vidt angår DSB’s forbehold om erstatning i 

relation til tidligere midlertidigt eksproprierede areal 

i perioden 1. maj 2011 til 20. september 2011, finder 

kommissionen, at dette spørgsmål må tages op i for-

bindelse med den samlede erstatningsfastsættelse 

vedrørende arealer, der er eksproprieret fra DSB til 

etableringen af kontrol- og vedligeholdelsescenteret 

(CMC). 

Med hensyn til vejvedligeholdelse af den midlertidigt 

forlagte Otto Busses Vej har kommissionen noteret 

sig, at Metroselskabet og DSB arbejder videre med 

spørgsmålet med henblik på at finde en fælles løs-

ning. 

Med de ovennævnte bemærkninger godkendte kom-

missionen herefter den omhandlede del af projektet 

og fastsatte følgende særlige bestemmelser:  

Særlige bestemmelser 

Cityringens stationering begynder i st. 0 ved Køben-

havn H metrostation i retning mod Rådhuspladsen og 

videre rundt mod uret. 

Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses-

planerne og er anvendt i de særlige bestemmelser. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 

stationeringsside: 

h.s. = højre side 

v.s. = venstre side 

b.s. = begge sider 

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til dens 

samlede udstrækning på planerne. 

Ejendommene er anført i følgende rækkefølge: 

Ejendomme 

St. 31.244-31.534 v.s. 

Matr.nr. 1695c Udenbys Vester Kvarter, Vasbygade 

24 (DSB Ejendomsudvikling A/S) 

Ejendommen har tidligere været besigtiget på besig-

tigelsesforretningen d. 16. juni 2009 og besigtigelses- 

og ekspropriationsforretningen d. 16. december 2010. 

Nærværende besigtigelse omfatter følgende supple-

rende indgreb på ejendommen: 

Arealer 

Der eksproprieres arealer til midlertidigt arbejdsareal. 

Øvrige forhold – ”Særlige indgreb” 

Der eksproprieres ret til etablering af transportbånd 

placeret hen over ejendommen og forlagt Otto Bus-

ses Vej. 

Der etableres et transportbånd med tilhørende anlæg. 

Ekspropriation 

Kst. Kommissarius fremlagde 

 Brev af 13. august 2009 fra Transportmini-

steriet, indeholdende den fornødne bemyn-

digelse til at foretage ekspropriation. 

 Arealfortegnelse Kontrol- og vedligeholdel-

sescenteret, Nr. 4, August 2011 (ARL-0-

AR-EKSPR-Cmc-FOR-009) med tilhøren-

de oversigtsplan ARL-0-AR-EKSPR-Cmc-

TGN-235, ver. 2, og ekspropriationsplan 

ARL-0-AR-EKSPR-Cmc-TGN-244, ver. 

2,0. 

Medmindre andet fremgår af de enkelte løbenumre 

foretog kommissionen den rekvirerede ekspropriati-

on vedrørende de på fortegnelsen under følgende 

løbenumre opførte ejendomme:  

Udenbys Vester Kvarter 

Cmc-001 

Cmc-001/Br004 
 

Lb.nr. Cmc-001, matr.nr. 1695a Udenbys Vester 

Kvarter, København, beliggende Otto Busses Vej 5, 

jernbaneareal. 

For ejeren, DSB, Cvr-nr.: 25050053, Sølvgade 40, 

1349 København K, mødte Birgitte Voss. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.    

Der henvises til det ovenfor under besigtigelsen an-

førte, herunder bl.a. kommissionens beslutning ved-

rørende Metroselskabets betaling for opsætning af 

internt hegn og flytning af port.  

Erstatningsspørgsmål herudover udsattes til en sene-

re forretning. 

Lb.nr. Cmc-001/Br004, matr.nr. 1695c Udenbys 

Vester Kvarter, København, beliggende Vasbygade, 

jernbaneareal. 

For ejeren, DSB Ejendomsudvikling A/S, Cvr-nr.: 

31631238, Kalvebod Brygge 32, 1560 København 

V, mødte Flemming Eriksen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  
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Der henvises til det ovenfor under besigtigelsen an-

førte, herunder kommissionens beslutning vedrøren-

de Metroselskabets pligt til at udbedre belægningen 

foran garagebygningen på matr.nr. 1695c. 

Erstatningsspørgsmål herudover udsattes til en senere 

forretning.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet.  
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