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Torsdag den 10. december 2015 kl. 9.15 samledes 
kommissionen på Frugtmarkedet 1, 2500 Valby for at 
afholde besigtigelse i anledning af anlægget af Ni-
veaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, NUNE, i Kø-
benhavns Kommune.  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, og den af Trans-
port – og Bygningsministeriet udnævnte medlem af 
kommissionen, Jesper Andersen-Rosendal. Det andet 
af Transport-og Bygningsministeriet udnævnte med-
lem Helge Sølgaard mødte ikke. Endvidere mødte de 
fra den fælleskommunale liste for Øernes område 
udpegede medlemmer, Finn Gerdes og Marc Gen-
ning. 

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen ved landinspektør Søren Kjerside Han-
sen. 

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, Heidi Evy Jørgensen, byggeleder Hen-
ning Steen Nielsen, landinspektør Roar Juul Borgen 
(COWI), landinspektør Morten Krebs (COWI), kon-
sulent Casper Thybo (COWI), konsulent Mads Bjer-
re Jensen (COWI), ingeniør Nicolai Jannich Jensen 
(COWI) og Ane Kristine Henriksen LaBianca (CO-
WI).  

Fra DSB Ejendomsudvikling A/S mødte planlægger 
Birgitte Maria Voss. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Pia Pals og 
fuldmægtig Stephanie Ørregaard Skou.  

Kommissarius fremlagde brev af 20. oktober 2015 
fra Transport – og Bygningsministeriet, hvori mini-
steriet har anmodet Kommissarius om at forelægge 
projektet for ekspropriationskommissionen.  

Kommissarius fremlagde endvidere Besigtigelses-
bog, Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, Køben-
havns Kommune, stationering 0.000-1.400 med tilhø-
rende planer, normaltværsnit, tegn.nr. TARTR_3-
_S_S1 dateret 06. september 2011, oversigtsplan 
TEKSX_1_00000_063 og besigtigelsesplan TEKSX-
_1_00000_341 begge dateret 13. oktober 2015 samt 
SEKSX_887 dateret 27. oktober 2015.  

Følgende passerede: 

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 
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. 



10.12.2015 1476 

 

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 SRSF-regeringen  

sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 
14. januar 2014 trafikaftalen ”En moderne jernbane – 
udmøntningen af Togfonden DK”. 

En del af trafikaftalen indebærer, at der skal etableres 
en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg station, hvor 
Øresundsbanen føres over Den nye bane København-
Ringsted. 

 
Figur 1. Oversigtskort over Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. 

Den nye bane København – Ringsted grener af mod 
Ringsted umiddelbart inden Vigerslev Allé Station. 
For at optimere jernbanetrafikken etableres en ni-
veaufri udfletning ved Ny Ellebjerg hvorved Øre-
sundsbanen kan passere niveaufrit.  

En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vil have 
betydelig trafikal værdi ved at reducere konflikter 
mellem tog på Øresundsbanen og tog fra Den nye 
bane København-Ringsted.  

 
Figur 2. Skematisk sporplan 

Udfletningen vil også være et element i etableringen 
af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og 
regionaltrafikken og i særdeleshed ved etablering af 
togbetjening mellem Roskilde og Kastrup – kaldet 
Ring Syd.  

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg understøtter 
derigennem det overordnede princip fra den trafik-
politiske aftale ”En moderne jernbane – udmøntnin-
gen af Togfonden DK” om, at der sikres en optime-
ring af togtrafikken.  
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Trafikale forbedringer og muligheder 

Formålet med Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg 
er at sikre, at Øresundsbanen og Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted ikke skal være afhængig af hinan-
dens køreplaner og derved give en større fleksibilitet 
i køreplaner og derved gøre det lettere at overholde 
køreplanerne. En niveaufri udfletning vil gøre det 
muligt at etablere en Ring Syd, således at person- og 
godstrafik ikke skal ind over København H for at 
komme fra Vestbanen til Øresundsbanen.  

I alt forventes, en forbedret fremkommelighed på 
strækningen, i forhold til 0-alternativet.  

0-alternativet er den situation, hvor projektet Niveau-
fri udfletning ved Ny Ellebjerg ikke gennemføres. 
Der vil i 0-alternativet blive lavet en simpel indflet-
ning af de to spor mellem København-Ringsted og 
det eksisterende trafiknet. Derfor kan 0-alternativet 
give forøgede køretider og dårligere regularitet. 

VVM-redegørelse  

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg er undtaget 
planlovens bestemmelser om VVM-redegørelse 
(Vurdering af Virkninger på Miljøet) eftersom pro-
jektet er vedtaget ved anlægslov. 

Ved det lovforberedende arbejde er der gennemført 
en proces svarende til en VVM-redegørelse, herunder 
dokumentation af de miljømæssige påvirkninger fra 
Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg og inddragelse 
af offentligheden.  

På baggrund af den politiske aftale ”En moderne 
jernbane – udmøntning af Togfonden DK” i 2014 har 
Banedanmark gennemført en VVM-lignende under-
søgelse og projektering af to mulige løsninger for 
etablering af en niveaufri udfletning ved Ny Elle-
bjerg for at reducerer trafikale problemer. 

Den VVM-lignende undersøgelse er afrapporteret i 
en miljøredegørelse. 

Miljøredegørelsen findes på følgende internetadresse: 

www.bane.dk  Baneprojekter  Kommende bane-
projekter  Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg  
Miljøredegørelse 

I forbindelse med projektet har der været afholdt to 
offentlige høringer. 

Første høring blev afholdt på idéfaseniveau fra 15. 
maj til 26. juli 2014, hvor der indkom 15 henvendel-
ser. På baggrund af henvendelserne er der udarbejdet 
et høringsnotat.  

Høringsnotatet findes på følgende internetadresse: 

www.bane.dk  Baneprojekter  Kommende bane-
projekter  Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg  
Høringsproces  Idéfasehøring 

Anden høring er sket på baggrund af miljøredegørel-
sen udsendt i en høringsudgave i perioden fra den 15. 
oktober til 19. november 2014. I høringsperioden 
blev der endvidere blevet afholdt et borgermøde den 
4. november 2014. I høringsperioden indkom i alt 19 
henvendelser, som er refereret og behandlet af Ba-
nedanmark i et høringsnotat. 

Høringsnotatet findes på følgende internetadresse: 

www.bane.dk  Baneprojekter  Kommende bane-
projekter  Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg  
Høringsproces  Offentlig høring 

Referat fra borgermødet findes på følgende internet-
adresse: 

www.bane.dk  Baneprojekter  Kommende bane-
projekter  Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg  
Høringsproces  Borgermøde 

VVM-redegørelsen findes på følgende internet-
adresse: 

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:  

www.trafikstyrelsen.dk  Publikationer. I søge-
funktionen vælges Baneprojekter som emne, årstallet 
indstilles til 2009 og under type vælges Høringsnotat. 

Lovgrundlag 

Den forberedende projektering af Niveaufri udflet-
ning ved Ny Ellebjerg blev gennemført i henhold til 
Lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af ny-
anlæg og hastighedsopgraderinger af en række jern-
banestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne. 

I henhold til projekteringsloven er der gennemført 
forlods overtagelse af en erhvervsejendom, der ligger 
i projekteringszonen. 

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg anlægges i 
henhold til Lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af 
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en jernbanestrækning København-Ringsted over 
Køge som ændret ved Lov nr. 543 af 29. april 2015 
om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning 
København-Ringsted over Køge.  

Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at 
anlægge Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med 
dertilhørende anlæg. 

Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportmini-
steren til at ekspropriere de arealer, der er nødven-
dige for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at 
pålægge ejendomme beliggende langs anlægget ser-
vitut om eldrift eller andre servitutter med deraf føl-
gende rådighedsindskrænkelse, der er nødvendige for 
etableringen af anlægget. 

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 fo-
retage 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 Ba-
nedanmark ved delegation ved bekendtgørelse nr. 
1222 af 21.11.2014 om Banedanmarks opgaver og 
beføjelser. 

Nødvendige myndighedstilladelser 

Myndighedsforhold omkring Miljøbeskyttelsesloven, 
Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vejlo-
vene afhandles med Københavns Kommune.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

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

Den 4. november 2014 blev der afholdt borgermøde. 

I 2015 begyndte Banedanmark at holde personlige 
møder med de lodsejere, som berøres af projektet. 

Banedanmark inviterer også lodsejere, som skal ek-
sproprieres, til generelle orienteringsmøder om be-
sigtigelses- og ekspropriationsforretning. 

 

 
Figur 3. Oversigtskort over Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjergs tracé. 
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Igangsætning af anlægsarbejderne 

Det forventes, at forberedende arbejder påbegyndes i 
2016, mens anlægsarbejdet gennemføres i 2017-

2018, så anlægget står klar, når de to nye spor mel-
lem København-Ringsted tilsluttes.  

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 
 Tegningsnummer TEKSX_1_000000_063 Rev 01.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_000000_341 Rev 01.00 

3 Normaltværsnit  

 Tegningsnummer TARTR_3_S_S1 Rev A 

Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse  

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg tilsluttes det 
eksisterende jernbanenet på Vigerslev station. I 
østenden sker udfletningen fra Øresundsbanen i km 
4.4 (St.0+000) umiddelbart før Gammel Køge Lan-
devejsbroen og i vestenden sker sammenfletningen i 
km 6.200/6.380 (St. 1+480). 

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg bliver dobbelt-
sporet og elektrificeret. Trafikken med person- og 
godstog vil blive afviklet ved hastigheder på op til 
100 km/t.  

Stationering  

Banens stationeringslinje har udgangspunkt (st. 
0+000) i ca. km 4.4 på strækningen Københavns 
Godsbanegård - Vigerslev. Stationeringslinjen ligger 
i banens højre spors midte og stiger i retning mod 
Hvidovre Fjern. 

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

Denne besigtigelsesbog omfatter Niveaufri udflet-
ning ved Ny Ellebjerg, som starter i st. 0+000 og 
slutter st. 1+428. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurve-
forløb og længdeprofil 

Banen dimensioneres på den niveaufri udfletning til 
kørsel med person-/godstog ved hastigheder op til 
100 km/t., hvilket medfører, at følgende minimums-
radier skal overholdes for at opretholde en vis kom-
fort i togene ved den ønskede fart: 

• Mindste horisontalradius er 1.700 m 

• Mindste vertikalradius er 14.000 m 

Den maksimale hældning er på 15,6 promille. 

I tilslutningsenderne til den niveaufri udfletning etab-
leres 3 stk. sporskifter samt en sporskæring.   

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Banens tværprofil ved etablering af Niveaufri udflet-
ning ved Ny Ellebjerg bliver på dæmning eller i åben 
grav. 

Normaltværsnit på dæmning eller i åben grav 

Banens normaltværprofil på dæmning eller i åben 
grav er vist på nedenstående figur. 
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Figur 4: Banens normaltværprofil på dæmning eller i åben grav, ej målfast. Se også Bilag 1. 

Tegningen viser normaltværsnittet med skråninger og 
afgravninger. Som udgangspunkt etableres skrånin-
ger med anlæg 2, hvilket betyder, at en 1 m høj skrå-
ning er 2 m bred.  

Fritrumsprofil 

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

Der anvendes Banedanmark fritrumsprofil EA på 
Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Eba-profilet 
er gyldigt til og med 200 km/t og fremgår af neden-
stående figur. 

 
Figur 5, Eba-fritrumsprofilet 

Jernbanebro 

Sydligste jernbanebro over Vigerslev Alle med fjern-
togsspor nedtages og der bygges en ny dobbeltsporet 
jernbanebro. De resterende 3 jernbanebroer over 
Vigerslev Allé (1 til fjerntog og to til S-tog) berøres 
ikke af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. 

Teknikhytte 

Der placeres ingen nye teknikhytter i forbindelse 
med dette udfletningsanlæg, men 2 teknikhytter ved 

Gammel Køge Landevejsbroen skal flyttes af hensyn 
til fremtidig sporplacering. Der etableres eller sikres 
adgangsforhold til disse teknikhytter og spo-
ret/sporskifter langs udfletningsanlægget. 

Veje og stier 

Som en del af anlægslogistikken vil der blive gjort 
tiltag til at sikre den fortsatte trafikafvikling for både 
kørende og gående trafik. 
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Ved bygning af banen og de omlagte vejer skal der i 
umiddelbar nærhed af anlæggene eksproprieres are-
aler til midlertidig arbejdsplads. 

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

Vejene Vigerslev Allé og Frugtmarkedet berøres af 
projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. 

Vigerslev Allé 

På den kommunale vej Vigerslev Allé vil der fore-
komme restriktioner i form af indsnævringer, ha-
stighedsnedsættelser mv. under jernbanebroerne i 
forbindelse med nedtagning og oplægning af den nye 
dobbelte jernbanebro over Vigerslev Allé. Vigerslev 
Allé forventes at blive helt lukket i 2 weekender un-
der udførelse af ovennævnte arbejder, ligesom der 
kan forekomme indskrænkninger af især fodgænger 
og cykeltrafikken i forbindelse med de forberedende 
arbejder til broendevederlagene. 

Frugtmarkedet 

Den private vej/private fællesvej Frugtmarkedet af-
kortes mod sydøst og afbrydes i ca. st. 0.100. Arbej-
det udføres uden større trafikforanstaltninger. Det 
forventes, at bygningerne langs frugtmarkedet forla-
des i sommeren 2016 og behovet for vejen fra dette 
tidspunkt er ikke eksisterende.  

Afvanding  

Vandløb 

Der er ikke registreret åbne vandløb i forbindelse 
med Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. 

Afvanding af banen 

Eksisterende sporarealer afvander til linjedræn og 
banegrøfter, der er tilsluttet HOFORs regnvands- og 
spildevandssystemer, og har udløb til recipienter 
(Damhusåen/Kalvebod Brygge og Københavns 
Havn). 

Banens afvandingsanlæg udføres i henhold til Bane-
norm 1-11-1 ”Afvanding af sporarealer”. Hvor de 
nye spor føres over Den nye bane København-Ring-
sted, afvandes de nye banedæmninger og broer til 
nye grøftesystemer. Langs støttevægge afvandes til 
nye dræn, der tilsluttes det nye grøftesystem. Af-
hængig af pladsforhold mellem de eksisterende spor 
og de nye spor, afvandes der til grøft eller dræn. 
Hvor der etableres nye sporkasser, etableres der også 
nye dræn.  

Som dimensioneringsgrundlag anvendes Den nye 
bane København–Ringsteds design policy. Hvor ba-
nen etableres i påfyldning, dimensioneres der for et 
10-års regnskyl, og hvor banen ligger i afgravning, 
dimensioneres der for et 25-års regnskyl. Der regnes 
med årsmiddelnedbør på 650 mm, samt en usikker-
hedsfaktor 1,2 og et tillæg på 30 % i regnintensitet. 
Det giver en samlet klimafaktor på 1,56.  

Afløbskoefficienter for banearealer er fastlagt på 
baggrund af BN3-12-2:  

• baneskråninger            0,2 

• sporarealer                  0,6 

• broer/tætte overflader  1,0 

Afstrømning fra banens oplandsarealer forsinkes i 
regnvandsbassiner. Hvor det er muligt, udformes 
disse som grøftebassiner. Bassinvolumener og trans-
portsystemer er dimensioneret efter SVK skrift nr. 27 
og SVK skrift nr. 28. 

Jf. banenorm BN3-12-2 etableres der ikke olieud-
skillere på frie banestrækninger eller på stationer, 
hvor der normalt ikke sker henstilling af materiel. 

Afvanding forventes med de anførte tilslutnings-
punkter til den eksisterende afvanding at kunne ud-
formes som gravitationssystem.  

Tillægsvandføringen fra det nye baneanlæg er op-
gjort til 4 l/s ved etablering af grøftebassiner på hhv. 
320 m3 og 310 m3.  

Sikring mod oversvømmelse er ikke medtaget i dette 
projekt, da det vil omfatte ændringer af eksisterende 
anlæg udenfor projektets område. 

Afvanding af forlagte veje og stier 

Ved forlægning af veje og stier tilsluttes afvandings-
anlægget til det eksisterende fællessystem, hvor dette 
er muligt. Alternativt anlægges opsamlingsledninger 
i vejen. 

Terrænreguleringer og beplantning 

Ved anlæggelsen af Niveaufri udfletning ved Ny 
Ellebjerg skal der håndteres betydelige jordmængder. 
Indbygningsegnede jordmaterialer vil i vid udstræk-
ning blive genanvendt ved etableringen af terrænre-
guleringer. 

Der vil være underskud af råjord og grus i størrelses-
orden 75.000-80.000 m3, men overskud af muld i 
størrelsesordenen 10.000-15.000 m³. En del af den 
opgravede råjord, grus og muld planlægges nyttig-
gjort (genanvendt) inden for projektet, og jorden vil 
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derfor blive opbevaret i to midlertidige jorddepoter. 
En mindre del af jorden vil være så forurenet, at jor-
den skal bortskaffes til miljøgodkendte anlæg uden 
for projektet. 

Det forventes, at hovedparten af jordunderskuddet vil 
kunne dækkes af jord, som hentes fra Den nye bane 
København-Ringsted.  

Det forventes ikke, at der skal udføres særlige afvær-
geforanstaltninger i forhold til forurenet jord i an-
lægs- og driftsfasen. Bortgravning af forurenet jord i 
forbindelse med anlægsfasen opfattes ikke som en 
afværgeforanstaltning.  

Forurening som følge af den fremtidige jernbanedrift 
forventes at være begrænset, og den fremtidige mil-
jøbelastning vurderes at være på niveau med den 
nuværende situation.  

Hegn m.v.  

I nødvendigt omfang etableres hegn på banen for 
bl.a. at forhindre passage af banen samt beskyttelse 
mod køreledningsanlægget. 

Beskyttede biotoper og faunapassager 

Berørte naturområder 

Banedanmark har foretaget undersøgelser i en korri-
dor langs projektstrækningen for at kortlægge be-
skyttede naturområder og arter, der kunne blive be-
rørt af projektet. Påvirkning af naturområder og plan-
te- og dyrearters levesteder afhjælpes gennem for-
skellige afværgeforanstaltninger. Undersøgelserne og 
vurderingerne er foretaget med baggrund i nationale 
og internationale bestemmelser. Det område, der 
påvirkes af anlægsarbejderne til etablering af jernba-
nebroen i Vigerslev, er ikke beskyttet natur eller le-
vested for særlige eller beskyttelseskrævende arter.  

I forbindelse med inddragelse af arealer vil træer, 
buske og anden beplantning blive ryddet. Rydningen 
vil medføre en mindre reduktion i levesteder for om-
rådets dyre- og planteliv, men da indgrebet er be-
grænset, vurderes det ikke nødvendigt med afværge-
foranstaltninger.  

Hverken beskyttet natur eller fredskov påvirkes som 
følge af anlægsarbejdet i forbindelse med etablering 
af en jernbanebro ved Ny Ellebjerg.  

For at undgå, at projektet påvirker vandløb og hav, er 
der indarbejdet en række afværgeforanstaltninger, 
som vil sikre, at regnvand kan ledes bort fra anlægs-
områderne. 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Banedanmark forsøger at tilrettelægge anlægsarbej-
det, så det giver færrest mulige gener for jernbanens 
naboer. 

Når Banedanmark vurderer støjkonsekvenserne i 
anlægsfasen, er det med udgangspunkt i et støjniveau 
i dagtimerne på ca. 70 dB. Anlægsarbejder, som må 
udføres om aftenen og om natten, vurderes med ud-
gangspunkt i et støjniveau på ca. 40 dB. 

Så vidt muligt bliver arbejdet udført i dagtimerne på 
hverdage. Det begrænser generne for beboerne i nær-
heden og er samtidig den billigste løsning. Imidlertid 
betyder behovet for at opretholde togtrafikken, at der 
i nogen udstrækning også vil blive arbejdet i aften- 
og nattetimerne og i weekender. 

Støj  

Der vil blive udført anlægsaktiviteter på baneområdet 
for hele projektstrækningen. Øst for Retortvej rives 
bygninger ned. Derudover bygges en ny bro over 
Den nye bane København-Ringsted og Harrestrup 
omformerstation, ligesom der bygges en ny bro over 
Vigerslev Allé. Mellem de to nye broer vil der blive 
udført dæmningsarbejder, og øst for broen over Den 
nye bane København-Ringsted etableres spuns og 
støttevægge. Langs hele projektstrækningen etableres 
nye spor og køreledningsmaster.  

På baggrund af de gennemførte støjberegninger vur-
deres det, at nedrivning af erhvervsbygninger vil 
medføre, at enkelte boliger bliver udsat for støjni-
veauer over 60 dB. Desuden vil enkelte kolonihaver 
blive udsat for støjniveauer over 65 dB. 

Etablering af broen over Den nye bane København-
Ringsted og Harrestrup omformerstation medfører, at 
nogle få boliger udsættes for et støjniveau på 45-50 
dB. Etablering af broen over Vigerslev Allé medfø-
rer, at enkelte boliger og kolonihaver bliver udsat for 
et støjniveau på 50-55 dB. 

Dæmningsarbejde mellem de to broer vil medføre, at 
enkelte boliger langs Ole Borchsvej og Vigerslev 
Allé bliver udsat for støjniveauer over 55 dB, mens 
kolonihaver langs jernbanen nord for Vigerslev Allé 
bliver udsat for støjniveauer over 60 dB. Dæmnings-
arbejde nord for Vigerslev Allé vil medføre, at kolo-
nihaver i Haveforeningen Danshøj bliver udsat for 
støjniveauer mellem 60-65 dB. 

Etablering af spuns og støttevægge er blandt de mest 
støjende anlægsarbejder. I den forbindelse vil boliger 
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langs Høffdingsvej blive udsat for støjniveauer på 
60-65 dB. Støjbelastningen vil imidlertid flytte sig i 
takt med, at arbejdet udføres.  

Etablering af nye spor vil generelt medføre, at en-
kelte boliger ud for anlægsarbejdet vil blive udsat for 
støjniveauer på 65-70 dB. For enkelte kolonihaver 
langs Danshøjvej vil der være støjniveauer over 70 
dB. 

Ramning af nye fundamenter til køreledningsmaster 
vil medføre, at enkelte boliger og kolonihaver langs 
hele projektstrækningen vil blive udsat for støjni-
veauer på 60-65 dB, mens arbejdet står på. Støjgenen 
vil dog på kort tid være overstået for den enkelte 
ejendom, da aktiviteten hurtigt rykker frem langs 
banen. 

 

 
Arealet hvor Øresundsbanen vil krydse Den nye bane København—Ringsted, når projekterne er udført. 

De steder, hvor støjen forventes at genere mange 
naboer, bliver det vurderet, om anlægsarbejdet kan 
tilrettelægges, så det støjer mindre. Det kan blandt 
andet ske ved at benytte arbejdsmetoder, der støjer 
mindre – eksempelvis ved at støjdæmpe maskiner og 
ved at sætte midlertidige støjskærme op.  

I praksis er det vanskeligt at dæmpe støjen ved et 
større anlægsarbejde, fordi der kun er få muligheder 
for at anvende mindre støjende arbejdsprocesser, og 
fordi arbejdet nødvendigvis må udføres tæt på bolig-
områder.  

For at forberede naboerne på tidspunkt og varighed 
af støjgener, informerer Banedanmark løbende om 
anlægsarbejdet. I særlige tilfælde kan naboer få til-
bud om at opholde sig på en anden adresse, mens det 
støjende arbejde står på. 

Støj i driftsfasen 

Banedanmark har kortlagt den forventede udbredelse 
af støj og vibrationer fra togtrafikken efter etablerin-

gen af en jernbanebro eller en tunnel ved Ny Elle-
bjerg. 

Kortlægning af støj 

Støj fra jernbanen bestemmes ved beregninger. Der-
med kan støjen for det endelige projekt bestemmes, 
inden anlægsarbejdet begynder. Grundlaget for støj-
beregningerne er fastlagt af Miljøstyrelsen. Støj fra 
jernbaner beregnes efter Nord2000-metoden som 
årsmiddelværdier, Lden. Enheden for Lden er deci-
bel, dB.  

Årsmiddelværdien, Lden, vægter, hvornår på døgnet 
støjen forekommer. For at tilgodese naboernes behov 
for mere stilhed i aften-, og specielt nattetimerne, 
tillægges støjen i aftentimerne 5 dB, og støjen i nat-
tetimerne tillægges 10 dB, før de sammenvægtes med 
støjen i dagtimerne. Maksimalværdien er det højeste 
støjniveau, der forekommer ved en togpassage og 
beregnes ens over hele døgnet. 
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Miljøstyrelsen har fastlagt den vejledende grænse-
værdi Lden = 64 dB for årsmiddelværdien. Niveauet 
ved boligens facade lægges til grund for vurderingen. 
For etageboliger er støjen beregnet på facaden på 
hver etage ud for hver enkelt bolig og for en familie-
boliger ved stueetagen samt ved 1. sal, hvis den er 
registreret som værende udnyttet.  

Opsætning af støjskærme afhænger af en given 
stræknings støjbelastningstal pr. kilometer. Støjbe-
lastningstallet beregnes ligeledes på baggrund af 
årsmiddelværdien. Såfremt der er nok støjbelastede 
boliger på en strækning, er der basis for etablering af 
en støjskærm.  

Boliger, hvor Lden ≥ 64 dB, og hvor det er Ba-
nedanmarks opgave at støjbeskytte, vil få tilbudt 

facadeisolering, hvis ikke de allerede har fået udført 
støjisolering gennem Banedanmarks støjprojekt. 
Støjisoleringen betales af anlægsprojektet, der forår-
sager den øgede støj, og sker på baggrund af en indi-
viduel vurdering af alle boliger, der er omfattet. Fa-
cadeisolering består typisk i udskiftning af vinduer. 

Støjvurdering  

Resultaterne af støjberegningerne er angivet på et 
støjkort. Støjkortene giver et overskueligt billede af 
støjens udbredelse og effekten af opsatte støjskærme. 
Støjberegningerne er lavet i 1,5 meters højde, sva-
rende til at man står i sin have eller på sin terrasse og 
lytter.

 

 
Figur 6 Oversigtskort over støjbilledet i driftfase. 

Resultaterne af støjberegningerne viser det samlede 
omfang af støjbelastede boliger som følge af den 
overførte jernbanebro set i forhold til 0-alternativet. 
Desuden vises omfanget af støjdæmpende foranstalt-
ninger.  

De støjskærme, som i dag findes langs Høffdingsvej 
øst for Vigerslev Allé Station, vil blive forhøjet fra 2 
til 4 meter over skinnekant. Desuden bliver støj-
skærmen forlænget 50 meter. Dette arbejde sker som 
en del af etableringen af Den nye bane København-
Ringsted og er altså ikke en del af projektet i Viger-
slev.  

I forbindelse med etablering af jernbanebroen bliver 
det nødvendigt at fjerne ca. 230 meter af den støj-
skærm, der i dag er placeret langs kolonihavefor-
eningerne (Danshøj og Dan) på Danshøjvej. Denne 
støjskærm genetableres efter anlæg med en skærm-
højde som i dag. På den baggrund viser støjberegnin-
gerne, at det samlede antal støjbelastede boliger i 
undersøgelsesområdet vil være 32. Det er lidt lavere 
end i 0-alternativet og i dag. Til sammenligning er 
der i dag 48 støjbelastede boliger og 34 i 0-alternati-
vet.  
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De 32 støjbelastede huse forefindes i området kaldet 
Valby Have og ligger på et areal der er omfattet 
af lokalplan nr. 391 ”F.L. Smidth II”. Området er i 
lokalplanen opdelt i tre områder og for området, hvor 
de 32 huse er beliggende har Københavns Kommune 
beskrevet at der skal etableres en ca. 8. m høj støj-
skærm, mod jernbanens terræn syd for lokalområdet. 
Skærmen, der kan indgå i et parkeringsanlæg, skal 
godkendes af Bygge- og teknikforvaltningen”1 . Det 
anlagte parkeringshus er kun opført i område I langs 
med Paul Reichardtsvej og løber ikke ind i lokalpla-
nens område III, der ligger mellem parkeringshuset 
og den eksisterendestøjskærm. 

                                                      
1 Lokalplan nr. 391 ”F.L. Schmidt II” § 11, stk.3 s. 30 f. 

Dette betyder at støjen derved kan få adgang til de 
berørte boliger. Banedanmark forøger ikke banestø-
jen med det planlagte projekt, og er derfor jævnfør 
praksis ikke forpligtet til at opføre en støjskærm i 
lokalplanens område III.   

Der er således ingen boliger, der pga. broen får et 
støjniveau, der overstiger 64 dB. 1.875 boliger vil 
opleve et direkte fald i støjniveau i forbindelse med 
etablering af broen. Ca. 40 boliger vil opleve en 
mærkbar forøgelse (> 3 dB) til et støjniveau, der dog 
typisk vil ligge 5 – 10 dB under de 64 dB.

Tabellen nedenfor viser en 
sammenligning af antallet af 
støjbelastede boliger i henholds-
vis dagens situation, 0-alter-
nativet og etableringen af en 
jernbanebro. 

Bygningsanvendelse 

Dagens situation 0-alternativ Bro 

2013 2024 2024 

Parcel- og rækkehuse, stuehuse 
m.m. 36 16 16 

Etageboliger og kolle-
gielejligheder 12 18 16 

Døgninstitution 0 0 0 

Boligenheder i alt 48 34 32 

Heraf udført facadeisolering 2 0 0 

Heraf tilbudt facadeisolering 12 0 0 
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Udover de 32 boliger vil også Salix Skole, Kildesko-
len og Byens Skole på Høffdingsvej samt 52 koloni-
haver allerede i dag opleve en støjbelastning over 64 

dB. Dette tal vil være mindre i 0-alternativet og end-
nu mindre med broløsningen. Se tabel nedenfor. 

 

Bygningsanvendelse 
Dagens situation 0-alternativ Bro 

2013 2024 2024 

Undervisning og forskning 31) 22) 22) 

Hospital, fødeklinik mv. 0 0 0 

Daginstitution 0 0 0 

Støjbelastede bygninger  3 2 2 

Kolonihaver 52 28 25 

1) Kildeskolen (Høffdingsvej 14), Salix Skole (Høffdingsvej 18) og Byens Skole (Høffdingsvej 75) 

2) Kildeskolen (Høffdingsvej 14) og Salix Skole (Høffdingsvej 18)

 

Vibrationer 

I den nærliggende bebyggelse forventes anlægsarbej-
det at give anledning til vibrationsgener, som ligger 
over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Græn-
seværdien for mærkbare vibrationer er 75 dB hele 
døgnet for boliger i boligområder, børneinstitutioner 
og lignende. For boliger i blandede bolig- og er-
hvervsområder er grænseværdien 80 dB i dagperio-
den og 75 dB i natperioden. Desuden er der i enkelte 
tilfælde en risiko for, at anlægsarbejdet forårsager 
bygningsskader. 

Det vurderes, at de mest kritiske processer i forhold 
til risiko for vibrationsgener og –skader på nabobyg-
ninger er ramning og vibrering af spuns i forbindelse 
med etablering af støttevægge til rampe- og dæm-
ningsanlæg fra Gammel Køge Landevej til Den nye 
bane København-Ringsted. Det samme gør sig gæl-
dende for brokonstruktionen over den nye bane til 
Ringsted, Harrestrup omformerstation og til funda-
mentet for den eksisterende bro over Vigerslev Allé. 
Ramning i forbindelse med etablering af fundamenter 
til køreledningsmaster kan ligeledes give anledning 

til vibrationsgener. Dette arbejde er dog relativt hur-
tigt overstået i forhold til den enkelte nabobygning. 

Når der rammes fundamentspæle for kørelednings-
master, er der en risiko for, at kolonihavehuse kan 
blive berørt af bygningsskadelige vibrationer. Samme 
risiko er til stede ved Harrestrup omformerstation. 

Vibrationsbelastningen kan begrænses med hen-
sigtsmæssige valg af arbejdsmetoder og maskinel. 
Derfor vil der i udbudsmaterialet til entreprenøren 
blive stillet krav om, at arbejdet skal tilrettelægges, 
så vibrationspåvirkningen begrænses mest muligt. 

Før anlægsarbejdet starter, vil bygninger, som ligger 
helt tæt på byggeområderne, blive fotoregistreret. I 
særlige tilfælde kan der også blive tale om løbende 
overvågning af de mest udsatte bygninger, mens an-
lægsarbejdet står på. Det sikrer, at man kan kontrol-
lere og forebygge skader under anlægsarbejdet og i 
fornødent omfang stoppe arbejdet midlertidigt. 
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Vibrationer i driftsfasen 

Kortlægning af vibrationer 

Vibrationer fra jernbaner opstår, når et tog i bevæ-
gelse fremkalder svingninger i skinner og underlag. 
Vibrationer breder sig gennem jorden til nærliggende 
bygninger. Det kan medføre, at bygningerne ryster 
svagt, at glas klirrer mv.  

Vibrationer måles og beregnes i enheden dB, uden at 
dette dog kan sammenlignes med niveauet for støj, 
som også angives i dB. Vibrationsundersøgelsen er i 
denne sammenhæng afgrænset til mærkbare vibratio-
ner i boliger. Mærkbare vibrationer betegnes også 
som komfortvibrationer og benævnes Law. 

For mærkbare vibrationer anvendes en vejledende 
grænseværdi for boliger i boligområder og blandede 
bolig- og erhvervsområder (kl. 18-07) samt for bør-
neinstitutioner og lignende på Law = 75 dB. Grænse-
værdien er en vægtet værdi baseret på middelværdien 
af niveauet fra den togtype, som giver de højeste 
niveauer. Føletærsklen for netop mærkbare vibratio-
ner ligger på 71-72 dB, hvilket betyder, at man nor-
malt kan mærke vibrationer, selv om grænseværdien 
overholdes. 

Ved kraftige vibrationspåvirkninger kan der opstå 
revner og skader på bygninger, men dette opstår erfa-
ringsmæssigt først ved påvirkninger, som ligger mar-
kant over grænsen for mærkbare vibrationer – og 
betydeligt over de vibrationer, som erfaringsmæssigt 
forekommer fra jernbaner. Bygningsskadelige vibra-
tioner vurderes ikke at være aktuelle, når banen er 
bygget.  

I den efterfølgende fase vil der blive gennemført 
opfølgende beregninger for potentielt belastede boli-
ger. 

Kortlægning af vibrationer  

Kortlægningen af vibrationsbelastning viser, at nogle 
få kolonihavehuse vil blive påvirket af vibrationer. 
Det skyldes, at de nye jernbanespor vil ligge tættere 
på haveforeningerne end de nuværende spor gør.  

Kulturhistoriske forhold 

Kulturhistoriske interesser  

De kulturhistoriske værdier er beskyttet af regler i 
flere forskellige love, herunder museumsloven, na-
turbeskyttelsesloven og planloven.  

Påvirkning af kulturhistoriske interesser  

Der er ingen påvirkning af de kulturhistoriske inte-
resser, ved bygning af Niveaufri udfletning ved Ny 
Ellebjerg. 

Rekreative interesser 

De rekreative interesser omfatter offentlighedens 
adgang til frilufts- og fritidsaktiviteter i naturen og i 
rekreative områder. Området reguleres bl.a. af kom-
muneplan og kolonihaveloven, som gennemgås i det 
følgende. 

Kommuneplan  

Kommuneplaner indeholder retningslinjer for belig-
genheden af arealer til fritidsformål, herunder kolo-
nihaveområder og andre rekreative områder.  

Kolonihaveloven  

Kolonihaver er reguleret gennem ”Lov om koloniha-
ver”. Loven skelner mellem varige og ikke-varige 
kolonihaver. De varige haver er beskyttede og må 
ikke nedlægges uden tilladelse fra kommunen, med 
mindre kolonihaverne eksproprieres eller inddrages 
som følge af anlægsarbejder i henhold til anlægslov. 
De kolonihaver, der påvirkes af projektet, er varige. 
Der er dog ikke pligt til at erstatte kolonihaver hvis 
de ligger på arealer, der er ejet af staten.  

Påvirkning af rekreative interesser 

Etablering af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg 
medfører en påvirkning af de rekreative interesser i 
driftsfasen. 

Det skyldes, at adgangsstien, der løber langs banen i 
Haveforeningen Danshøj, blive berørt i anlægsfasen. 
Derfor kan det blive nødvendigt at begrænse bredden 
af havestien i anlægsperioden, ligesom det bliver 
nødvendig at anlægge en midlertidig adgangsvej fra 
Vigerslev Allé umiddelbart ved siden af den eksiste-
rende adgangsvej.  

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser  

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg nødvendiggør, 
at der skal erhverves areal fra 12 jordstykker. 

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i jernbanelovens § 33 er der gennem-
ført forlods overtagelse af en bygning på et af DSB 
Ejendomsudviklings lejemål.  

Der er ikke gennemført nogle fremrykkede ekspro-
priationer i henhold til ændring af lov om anlæg af 
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jernbanestrækning København-Ringsted over Køge 
for den del der omfatter Niveaufri udfletning ved Ny 
Ellebjerg.  

Afskårne arealer 

Arealer, der efter ekspropriation 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. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
nogen færdselsmæssig betydning, kan i henhold til 
vejlovens § 128 blive overdraget til de tilgrænsende 
ejendomme. 

Servitutter  

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 
ved pålæg af eldriftsservitut, ligesom banens kon-
struktioner vil blive sikret ved servitutter, der regule-
rer hvilke aktiviteter, der må finde sted på naboarea-
lerne. 

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. Servitutten  medfører 
begrænsninger 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. 

Servitutter til beskyttelse af banens konstruktio-
ner 

For at sikre banens konstruktioner skal der på de 
tilgrænsende ejendomme tinglyses servitutter om 
f.eks. jordankre, støttemure og støjafskærmning samt 
Banedanmarks fremtidige vedligehold af banen. 

Servitutterne vil indeholde begrænsninger på udnyt-
telsen af arealerne. f.eks. i form af: 

• Begrænsninger i muligheden for at bebygge 
arealerne. 

• Begrænsninger i muligheden for oplag, der 
medfører øget belastning på arealerne. 

• Begrænsninger i muligheden for at udføre 
terrænreguleringer. 

• Begrænsninger i muligheden for at udføre 
gravearbejder på arealet. 

Servitutterne omkring jordankre giver Banedanmark 
ret til permanent eller midlertidigt at anbringe jord-
ankre på banens naboarealer og til efterfølgende at 
foretage vedligehold af jordankrene. 

Udformningen af konstruktionerne, herunder fast-
læggelse af behovet for at etablere jordankre, er end-
nu ikke fastlagt, idet det forudsætter yderligere pro-
jektering og valg af udførelsesmetode.  

Den præcise formulering og udstrækning af servitut-
terne vil blive fastlagt i forbindelse med de enkelte 
ekspropriationer.  

Servitutter til beskyttelse af ledningsanlæg 

I forbindelse med omlægning af ledninger uden for 
fremtidige vejarealer og banearealer vil lednings-
ejerne pålægge ejendommene servitutter som sikrer 
ledningernes placering. 

Den præcise formulering og udstrækning af servitut-
terne vil blive fastlagt i forbindelse med de enkelte 
ekspropriationer.  

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive 
nødvendigt at pålægge tilgrænsende ejendomme ser-
vitut om fri oversigt i overensstemmelse med vej-
reglerne. 

Ledningsarbejder 

Anlægget af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg 
nødvendiggør flytning eller forstærkning af et antal 
eksisterende ledningsanlæg. Ligeledes kan der blive 
tale om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for 
at undgå ledningsflytninger.  

Ledningsarbejderne omfatter flere ledningstyper, 
herunder el, fjernvarme og afløb.  

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægnin-
ger være afsluttet inden de egentlige anlægsarbejder 
på de pågældende lokaliteter påbegyndes. Der kan 
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dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, at 
ledningerne omlægges i forbindelse med eller under 
Banedanmarks anlægsarbejder.  

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de en-
kelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler eller allonger til allerede indgåede 
ledningsprotokolaftaler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle rele-
vante oplysninger vedrørende de pågældende led-
ningsomlægninger, 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 lednings-
protokolaftalen til godkendelse hos ekspropriations-
kommissionen. 

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 nærværende besigtigelsesmateriale har Banedan-
mark på ledningsejernes vegne medtaget de nødven-
dige midlertidige arbejdsarealer til brug ved led-
ningsomlægninger. Dette giver mulighed for på led-
ningsejernes vegne at ekspropriere 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 banetra-
ceet, i eksisterende vejarealer, og ved at placere ar-
bejdsarealerne 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 over-
skudsjord fra anlægsprojektet. 

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 Niveaufri udfletning 
ved Ny Ellebjerg vil de nødvendige arealer og servi-
tutter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ek-
spropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden 
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statsek-
spropriationsloven). 

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 ek-
spropriative indgreb for hvert enkelt jordstykke opli-
stet. 

Forventet anlægstakt 

Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for an-
lægget af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, 
dækker en bred vifte af faglige discipliner – nedriv-
ninger, ledningsomlægninger, jordarbejder, vejom-
lægninger, brokonstruktioner og mindre konstruktio-
ner som støttemure, banetekniske arbejder som spor-
bygning (skærver, sveller, skinner og sporskifter), 
kørestrømsanlæg mv. 

Det forventes, at ledningsarbejder påbegyndes i 3. 
kvartal 2016. Nedrivning af bygninger forventes at 
ske i 4. kvartal 2016. Konstruktionsarbejder og jord-
arbejder forventes påbegyndt i 1. kvartal 2017, mens 
det banetekniske arbejde forventes påbegyndt i 4. 
kvartal 2018. Hele banen skal være klar til brug i juli 
2019. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Arbejdspladserne ved de skærende veje medfører 
typisk, at trafikken på de skærende veje omlægges 
midlertidigt. Alle trafikomlægninger, herunder even-
tuelle tiltag på det lokale vejnet (ombygning af kryds, 
midlertidige signalanlæg, midlertidige ha-
stighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i samråd 
med vejmyndigheden i Københavns Kommune. 

De skærende veje og stier tilstræbes at holdes åbne i 
hele anlægsperioden, men der vil forekomme perio-
der, hvor disse helt lukkes. 

Ved midlertidig lukning af skærende veje og stier 
etableres omkørselsruter, således at trafikken på 
tværs af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg op-
retholdes i hele anlægsperioden. For nærmere gen-
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nemgang af trafikafviklingen ved de skærende veje 
og stier henvises til afsnittet ”Veje og stier”.  

Varigheden af trafikforanstaltninger forventes at 
blive som følger: 

• Lukning af Vigerslev Allé fra Høffdingsvej til 
Retortvej, 2 weekender. 

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med detailbe-
sigtigelsen, der er at fastlægge projektet. På den bag-
grund kan der efterfølgende efter indhentet bemyndi-
gelse fra Transport- og Bygningsministeriet ske ek-
spropriation.  

Kommissarius fremhævede, at projektet er bestemt 
ved en anlægslov, og at kommissionen ved sin be-
handling må tage udgangspunkt i de rammer for pro-
jektet, som anlægsloven fastlægger.  

Kommissionens beslutninger vil fremgå af en for-
handlingsprotokol fra forretningen.  Protokollen vil 
blive fremsendt til de lodsejere og brugere, som er 
direkte indvarslet til mødet. Endvidere vil protokol-
len blive lagt på kommissariatets hjemme-
side: www.komoe.dk.  

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for pro-
jektet og den overordnede tidsplan. Banedanmark 
oplyste, at ekspropriationsforretningen forventes at 
finde sted senest medio 2016. Efterfølgende skal 
bygningerne på Frugtmarkedet 1, som er forlods 
overtaget samt Frugtmarkedet 11, 17 og 19 nedrives, 
hvilket vil foregå ultimo 2016. Endvidere nedrives 
Vigerslev Stationstorv A/S’ bygning. Efter eget øn-
ske bibeholder ejeren ejendommens restarealer. Ba-
nedanmark oplyste endvidere, at det undersøges om 
Gåsebækrenden kan forblive med den nuværende 
beliggenhed under sporene eller om Gåsebækrendens 
krydsning af banen skal flyttes, hvilket vil være me-
get omkostningstungt. Hvis Gåsebækrenden kan 
blive liggende, kan det midlertidige arealindgreb 
minimeres, og det vil dermed ikke være nødvendigt 
at nedrive bygningen Grøntorvet 202-230. Banedan-
mark er i dialog med DSB og Hofor om den endelige 
løsning.  

Banedanmark redegjorde for det meget omfattende 
jordarbejde der skal udføres i området, da sporet skal 
ligge på en dæmning. Jord-, afvandings- og kon-
struktionsarbejderne vil være afsluttet inden udgan-
gen af 2018, og anlægget forventes at kunne tages i 
brug medio 2019.  

Fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
samt repræsentanter for de fremmødte myndigheder 
havde lejlighed til at udtale sig. Der fremkom bl.a. 
følgende bemærkninger og spørgsmål til projektet:  

Der blev spurgt til hvilke støjforanstaltninger, der er 
truffet.  

Banedanmark oplyste, at der vil blive etableret en 
støjskærm, hvor banen kommer til at ligge højt på en 
dæmning langs kolonihaverne. Af hensyn til Have-
foreningen Danshøj vil der blive etableret en spuns-
væg eller en støttemur mellem jernbanen og Have-
foreningen Danshøj for at mindske indgrebet mest 
muligt. 

Ejeren af Vigerslev Stationstorv A/S ønskede ligele-
des en spunsvæg eller støttemur for at kunne udnytte 
restarealet bedst muligt.  

Banedanmark oplyste hertil, at dette ikke er en del af 
anlægsloven.  

Der blev spurgt til, hvornår Banedanmark tilbagele-
verer det midlertidige arbejdsareal i kolonihaven. 

Banedanmark oplyste, at det midlertidige arbejds-
areal leveres tilbage, når anlægsarbejdet er færdigt.  

Der blev spurgt til, om støjskærmen føres hen over 
broen ved kolonihaveforeningen. 

Banedanmark oplyste, at strækningen ikke er færdig-
projekteret, så det er endnu ikke afgjort. 

Haveforeningen Danshøj gav udtryk for, at de havde 
haft en god dialog med Banedanmark om projektet.  

Københavns Kommunes repræsentant henledte op-
mærksomheden på, at området ved Vigerslev Allé er 
en del af det såkaldte prioriterede vejnet og kommu-
nen opfordrede kraftigt til, at der udarbejdes en tra-
fikafviklingsplan for området, inden udbuddet af 
anlægsarbejderne iværksættes.  

Banedanmark svarede på en ejers forespørgsel om 
eventuel mageskifte ejendommene imellem, at de 
ingen indvendinger havde hertil, men at dette skal 
foregå parterne imellem uden medvirken fra Ba-
nedanmarks side. 

DSB Ejendomsudviklings repræsentant henviste til et 
udleveret notat af 10. december 2015, hvoraf der 
vedrørende areallejerne bl.a. fremgår følgende: 

”Banedanmark skal som skadevolder holde DSB 
Ejendomsudvikling A/S skadesløs overfor et hvert 
krav fra lejer og dennes lejere/panthavere. Erstat-
ningsspørgsmål med lejerne og lejers fremlejere samt 

http://www.komoe.dk/
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evt. panthavere afklares direkte mellem Banedan-
mark og lejerne/panthavere. Ligeledes skal DSB ikke 
påføres udgifter i forbindelse med projektets udfø-
relse, herunder eventuelle erstatningskrav fra lejere. 
Dette gælder, selv om disse krav rejses af lejere mod 
DSB/DSB Ejendomsudvikling A/S. 

Udgifter til omlægning af Gåsebækrenden følger 
principperne for ledninger, som er ejet af trediemand 
på DSB/DSB Ejendomsudvikling A/S’s arealer og er 
dermed DSB og DSB Ejendomsudvikling A/S uved-
kommende. I det omfang, at anlægget af banen med-
fører omlægning af DSB’s og DSB Ejendomsudvik-
ling A/S’ egne ledninger på nuværende egne arealer, 
så skal det ske efter DSB’s og DSB Ejendomsudvik-
ling A/S’ anvisninger af Banedanmark, som bærer 
alle omkostninger og risici forbundet hermed. Ud-
gifter til omlægning af ledninger, som er ejet af 3. 
mand på DSB/DSB Ejendomsudvikling A/S’ arealer, 
er DSB og DSB Ejendomsudvikling A/S uvedkom-
mende”. 

Besigtigelse i marken: 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 
besigtigelse i marken.  

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-
mærkninger: 

Lokalitet: 

Retortvej 1 og Vigerslev Allé 158 (Haveforeningen 
Danshøj) (Mødested: Ved opgangen til Havefor-
eningen Danshøj, Vigerslev Allé 158, 2500 Valby). 

Banedanmark oplyste, at én kolonihave vil blive be-
rørt mod adgangsstien, hvor hækken bliver fjernet. 
Bredden af adgangsstien i haveforeningen halveres, 
således at adgangsstien under anlægsarbejdet – og 
muligvis permanent – vil være 1 m bred. Adgangs-
trappens placering vil blive forskudt. Banedanmark 
oplyste endvidere, at det er endnu ikke fastlagt, om 
der opsættes spunsvæg eller støttemur ud for have-
foreningen, da den endelige løsning vælges af entre-
prenøren. Den eksisterende støjskærm fjernes. An-
lægsarbejdet påbegyndes i 2018, men nedtagning af 
støjskærm kan allerede blive påbegyndt i 2017.  

Det blev endvidere oplyst, at intern vandledning 
eventuelt skal flyttes. 

Der blev spurgt til, hvor meget beplantning, der skal 
fjernes som følge eldriftservitut og hvordan beplant-
ningen vil blive værdifastsat.  

Banedanmark oplyste, at det bliver vurderet ved på-
læg af servitutten, hvor meget af den eksisterende 

beplantning, det er nødvendigt at fjerne. Banedan-
mark oplyste endvidere, at det er ekspropriations-
kommissionen, der værdifastsætter tab af beplant-
ning.  

Kommissarius oplyste, at værdifastsættelsen beror på 
en konkret vurdering.  

Repræsentanten fra Københavns Kommune Jørgen 
Poulstrup fratrådte.  

Lokalitet: 

Gl. Køge Landevej 78 og Grønttorvet (Mødested: 
Grønttorvet 202, 2500 Valby).  

Banedanmark gentog problematikken vedrørende 
Gåsebækrendens krydsning med det nye baneanlæg. 
Der henvises til bemærkningerne på det indledende 
møde. Banedanmark oplyste, at den endelige projek-
tering af Gåsebækrenden vil blive afklaret ultimo 
januar 2016.  

En repræsentant for ejerne fremførte, at der er en helt 
særlig indretning af lokalerne til bananmodningspro-
duktion og at adgang til leveringsramper er nødven-
dig for produktionen.   

Lokalitet: 

Frugtmarkedet 11-19 (Mødested: Frugtmarkedet 
19, 2500 Valby).  

Banedanmark oplyste, at de forventer at indgå aftale 
med bygningsejere og lejere om overtagelse af byg-
ningerne/lokalerne. Banedanmark oplyste endvidere, 
at bygningerne på strækningen Frugtmarkedet 11-19 
skal overtages senest den 1. august 2016.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen konstaterede, at Vigerslev Stations-
torv A/S hurtigst muligt tager initiativ til dialog med 
Banedanmark, DSB Ejendomsudvikling og Køben-
havns Kommune med henblik på afklaring af byg-
gemulighederne på restejendommen.  

Kommissionen konstaterede, at der var en god og 
konstruktiv dialog mellem Haveforeningen Danshøj 
og Banedanmark om udformning af projektet. Kom-
missionen finder, at der skal tages størst mulig hen-
syn til haveforeningen. Således bør det tilstræbes, at 
eksisterende støjskærm bevares så lang tid som mu-
ligt. Den eksisterende adgangssti reetableres uden 
indgreb i forhaverne til arbejdsareal bortset fra nød-
vendig fældning af hæk mod adgangssti.  

Kommissionen noterede sig, at Banedanmark er i 
dialog med grundejere, bygningsejere og lejere med 
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henblik på at indgå aftale om erstatningsmæssige 
forhold til efterfølgende godkendelse af ekspropriati-
onskommissionen. Kommissionen opfordrede par-
terne til fortsat god dialog med henblik på en afkla-
ring om den endelige projektering inden de ordinære 
ekspropriationer henset til at fraflytning vil være 
nødvendig senest den 31. juli 2016.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter det fremlagte projekt, idet den fast-
satte 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 indgreb, servitutter, midlertidige indgreb. 

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

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

Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til Ni-
veaufri udfletning ved Ny Ellebjergs stationerings-
linje. 

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 
indgrebets placering i forhold til banen: 

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

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

• b.s. = begge sider 

København Kommune 

Matr.nr. 310 
Valby, København 

 

Stationering: 0.037 – 0.251, v.s.. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 

Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til banen og lednings-
omlægninger. 
 

Matr.nr. 2355 
Valby, København 

(DSB) 

Stationering: 0.185 – 0.932, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 

Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til banen og lednings-
omlægninger. 
 

Matr.nr. 2062 
Valby, København 

 

Stationering: 0.200 – 0.675, v.s.. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til adgangsvej/arbejdsvej. 
 

Matr.nr. 2355 
Valby, København 

(Bygning på lejet grund, 

Bygningsnummer 44) 

Stationering: 0.380 – 0.434, b.s. 

Bygningen Frugtmarkedet 19 eksproprieres og nedrives 
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Matr.nr. 2355 
Valby, København 

(Bygning på lejet grund) 

 

Stationering: 0.445 – 0.594, b.s. 

Bygningen Frugtmarkedet 13-17 eksproprieres og nedrives 

Matr.nr. 2355 
Valby, København 

(Bygning på lejet grund, 

Bygningsnummer 32) 

Stationering: 0.595 – 0.636, b.s. 

Bygningen Frugtmarkedet 11 eksproprieres og nedrives 

 

Matr.nr. 2355 
Valby, København 

(Bygning på lejet grund, 

Bygningsnummer 31A og 31B) 

 

Stationering: 0.833 – 0.906, b.s. 

Bygningerne og jordstykket for Frugtmarkedet 1 er forlods over-
taget af Banedanmark 

 

Matr.nr. 2081 
Valby, København 

Stationering: 0.696 - 0892, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Der eksproprieres ret til at benytte den pr. fl. vej Frugtmarkedet 
som arbejdsvej/adgangsvej i anlægsperioden. 

Matr.nr. 1556 
Valby, København 

Stationering: 0.765 – 0.837, v.s. 
Der eksproprieres ret til at benytte den private fællesvej Frugt-
markedet som arbejdsvej/adgangsvej i anlægsperioden.  
 

Matr.nr. 3237 
Vigerslev, København 
 

 

Stationering: 0.928 - 1.065, b.s. 
Bygningen på ejendommen eksproprieres og nedrives. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. Efter aftale med ejer, 
ønsker ejeren at beholde restejendommen. 

Der pålægges servitut om eldrift. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til bane og lednings-
omlægninger. 
 

Litra ”s” 
Vigerslev, København 

Stationering: 0.901 - 1.324, b.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægnin-
ger 

Matr.nr. 3320a 
Vigerslev, København 
 

 

Stationering: 1.063 – 1.364, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 

Der pålægges servitut om eldrift 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 
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