
 
 
 

 
 

Østbanen – Svar på spørgsmål fra Miljøstyrelsen i mail af 06-12-2021 

Svar på Miljøstyrelsens spørgsmål i mail af 6. december 2021 
 
Miljøstyrelsen har i mail af 6. december 2021 fremsendt en række uddybende spørgsmål til den 
fremsendte screeningsansøgning for Østbanen. Svar på spørgsmålene er samlet i dette notat. 
 
 
Spørgsmål 1:  
Anlægsperioden er angivet samlet som 8-10 mdr. Stationsarbejderne tager jo nok en stor del af 
denne periode, men hvor lang tid er den enkelte arbejdsplads langs banen der forventeligt? Er der 
her tale om et par uger? Har i en plan for hvornår arbejdet når visse strækninger – her tænker jeg 
på padder, hvor det jo bare vil være godt, hvis arbejdet sker uden for paddesæsonen (jeg har set i 
har indarbejdet paddehegn på nogle strækninger) 

 
Svar: 
Det forberedende arbejde med etablering af arbejdspladser foregår i løbet af foråret 2023 (fra 1. 
marts 2023). Togdriften på Østbanen indstilles 1. juni 2023. Det egentlige anlægsarbejde i sporene 
foregår i månederne juni 2023 til oktober 2023. Arbejdspladserne nedlægges successivt i takt med 
at arbejdet skrider frem. Arbejdspladserne vil alene have aktivitet i den periode, hvor der foregår 
arbejder på den pågældende delstrækning. Arbejdspladserne anvendes først af de tre 
anlægsentrepriser (Køge-Hårlev, Hårlev-Rødvig og Hårlev-Faxe Ladeplads). Den efterfølgende 
sporentreprise forventes at benytte nogen af disse arbejdspladser, men ikke nødvendigvis alle. 
Midt i oktober 2023 begynder togdriften igen på Østbanen. 
 
 
Spørgsmål 2: 
Hvad angår dæmningsudvidelser, fredskov og flagermus. I har i angivet et antal m² fredskov som 
skal fældes. Kan jeg får dig til at beskrive bredden af dæmningsudvidelserne? Evt. sende kort over 
polygonerne, hvis i altså har dem. 
 
Svar:  
Dæmningsudvidelserne foregår flere steder langs banen. Der er tale om udvidelser på mellem 1 m 
og 4 m på kortere strækninger langs banen. Den fredskov, som skal fældes, er enkelte træer 

langs banen, og ikke større samlede arealer. 
 
 
Spørgsmål 3: 
Jeg går ud fra, at det er tynde bælter af vegetation der skal fældes – står det i forvejen på 
baneskråningen/lige op til eller bliver denne friholdt af hensyn til banedriften? 
 
Svar: 
Inden for fredskovsarealerne er der tale om 32 træer ved Nyhave, 5-6 træer ved Billesborg 
Indelukke, 0 træer i Ganneskov og 0 træer i Hylleholt Skov, alle i forbindelse med dæmnings-
udvidelse. Herudover er der tale om tynde bælter enkelte steder langs banen, hvor der skal 
etableres arbejdsveje. 

 
 

Spørgsmål 4: 
Hvad er de regler som dæmningernes dimensioner skal leve op til og er det muligt/forsvarligt at 
fravige, hvis man nu mod forventning støder på en større samling egnede træer.  
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Svar: 
Der kan ikke fraviges fra Banenorm i forhold til dæmningsbredder.  
 
I forbindelse med projektet har rådgiver af flere omgange været på besigtigelse langs 
strækningen. Der har i forbindelse med besigtigelserne været fokus på områder med større 
samlinger af træer, som muligvis vil blive påvirket af projektet.  
 
Under screening af bilag VI-arter har Natur360 også besigtiget strækningen for eventuelle egnede 
flagermus-træer i nærheden af banen. Derudover har Stevns Kommune screenet området 
omkring Lejdebækken og Ny Rødvig Station for egnede flagermus-træer. 
 
På nedenstående kortbilag (Figur 1-3) ses Østbanen markeret med gult, samt stationer markeret 
med hvidt. Den røde markering viser, hvor der er blevet besigtiget for egnede flagermus-træer, 
samt hvem der har foretaget besigtigelsen.  
 
 

 
Figur 1: Køge – Hårlev 
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Figur 2: Hårlev - Karise og Hårlev - Rødvig 
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Figur 3: Karise – Faxe Ladeplads 

 
Der er ikke fundet egnede flagermus-træer tæt på banen i forbindelse med de foretagne 
besigtigelser langs banen. 
 
På en enkelt af de besigtigede lokaliteter, Knapmagervej, som ligger umiddelbart syd for Køge, se 
Figur 1, og som planlægges anvendt som arbejdsareal, er der registreret nogle relativt store træer, 
som kan være potentielle flagermus-træer. Træerne ligger i en nedlagt landbohave i god afstand 
fra banen og skal undersøges nærmere på et senere tidspunkt. Hvis det viser sig, at flagermus 
benytter disse træer som dvalested og ynglested, vil arbejdsarealet blive omlagt, så fældning af 
disse træer undgås. 
 
Såfremt man i forbindelse med etableringen af de enkelte arbejdspladser og arbejdsveje, støder 
på enkeltstående flagermusegnede træer, skal der i det konkrete tilfælde tages stilling til, hvorvidt 
dette kan fældes, eller om kørsel kan lægges uden om.  
 
 
Spørgsmål 5: 
Kan noget af den fældede skov genplantes? 
 
Svar: 
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Der er indsendt ansøgninger om ophævelse af fredskovspligten på de pågældende arealer. 
Såfremt der i den forbindelse stilles vilkår vedrørende retablering af de fældede træer, så vil der 
blive plantet erstatningstræer. 

 
 
Spørgsmål 6: 
Påvirkning af den 439 m² store sø som mister 33 m² - I har angivet at der ikke sker en 
tilstandsændring. Hvordan udføres dette arbejde så i givet fald for at undgå dette? Jeg tænker 
under alle omstændigheder at der skal søges dispensation når nu arealet mindskes. 
 
Svar:  
Der er tale om en mergelgrav, som ligger op til banen. På ”Danmarks Miljøportal” 
(www.arealinfo.dk) er §3 beskyttelsen markeret til at have et areal på ca. 439 m2, men når man 
kigger på ortofotos er selve søen væsentligt mindre, se Foto 1 og Foto 2. Der er således ikke tale 
om, at søens reelle areal mindskes, men det er §3 markeringen omkring søen som mindskes med 
ca. 33 m2. Desuden ligger en del af §3 markeringen allerede inde over banedæmningen. 

 

Foto 1: §3-beskyttet sø / mergelgrav (blåt skråskraveret). Dæmningsudvidelsen er markeret med gult. 
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Foto 2: Søen syner ikke meget i landskabet og vil ikke blive påvirket af dæmningsudvidelsen, markeret med 
gult. 

Der er den 2. juli 2021 søgt om dispensation for den §3 beskyttede sø til Stevns Kommune. 
Efterfølgende har rådgiver været i kontakt med Stevns Kommunes eksterne sagsbehandler, som 
ikke har udtrykt bekymringer omkring sagen. 

 
Spørgsmål 7: 
Hvordan sker arbejdet på selve baneskråningerne (altså de områder som ikke udvides). Bliver de 
også fuldstændigt udskiftet/renset eller er der kun tale om sporkassen. Her tænker jeg af hensyn 
til markfirben (både påvirkning af anlægsarbejde og om området efterfølgende evt kunne være 
mere åbent/egnet herfor) 
 
Svar: 
De steder, hvor dæmningen ikke udvides, kan der være tale om en planumsudvidelse, som vil 
påvirke et stykke ned ad skråningen. Derudover vil der blive foretaget en oprensning eller 
uddybning af banegrøfterne. 
 
 
Spørgsmål 8: 
Arbejdsarealer oplyses om natten selvom der ikke arbejdes – Hvorfor? Er det af hensyn til 
overvågning/anden sikkerhed? 
 
Svar:  
Der vil blive etableret en række midlertidige arbejdsarealer langs banen og på diverse 
stationsområder. Disse midlertidige arbejdspladser etableres for, at man kan servicere 
sporarbejderne langs banen og på stationerne.  
 
Entreprenøren skal sikre, at der er arbejds- og orienteringsbelysning på arbejdsarealerne i 
anlægsperioden, hvor pladserne er i brug. Arbejdsbelysningen skal overholde de af arbejdstilsynet 
gældende regler for arbejdspladsbelysning også for arbejde i og ved sporarbejder. Dele af 
anlægsarbejdet (sporrenoveringsarbejderne) kommer til at foregå om natten. Belysningen på 
arbejdsarealerne vil blive tilpasset, så eventuelle naboer ikke generes af lysindfald om natten. 
 
I perioder, hvor en given arbejdsplads ikke benyttes om natten, vil arbejdspladsbelysningen ikke 
være tændt. 
 
På arbejdspladser, hvor der er oplagret noget af værdi eller står containere med udstyr, vil der 
givetvis være installeret en form for kameraovervågning som enten er permanent fungerende 
eller som udløses af bevægelsessensorer.  
 
 
Spørgsmål 9: 
I skriver at stationerne etableres efter EN 12464-2. Har i en reference som vi kan bruge på denne? 
Ellers kan det evt. blot beskrives kort hvad det går ud på. 
 
Svar: 
Når der refereres til DS/EN 12464-2 er det en international norm for lys ved udendørs 
arbejdspladser. 
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For Jernbane gælder følgende for det permanente lys: 
Em er middelbelysning 
Uo er regelmæssighed 
RGL er blænding 
Ra er farvegengivelse. 

 
Disse krav er opfyldt på bl.a. Køge Nord station, Jerne station, Ringsted station og en del andre 
stationer. 
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Hvis der er tale om midlertidigt lys, er det normalt arbejdstilsynets regler der skal følges, og de 
siger der skal være en middelbelysning på 25 lux med en regelmæssighed på 0,4. 
 
 
Spørgsmål 10: 
Indsigtsskærm har i beskrevet som en ny situation. Det kan være en gene for borgere – Er der for 
de nærmeste boliger tale om et helt nyt højt anlæg i baghaven eller blot en skærm på en i 
forvejen hævet banestrækning?  
 
Svar: 
Den rette betegnelse er indbliksskærm og ikke indsigtsskærm.  
 
Der er tale om at man vil etablere en indbliksskærm ved den kommende Ny Rødvig Station. 
 
Ved ny placering af Rødvig Station vil der være belysning på stationen/perronen, ved 
parkeringsarealerne og langs adgangsvejen til den nye perron i både aften- og nattetimer. 
 
Belysningen på perronen og adgangsvejen til perronen vil være nedadrettet for at der ikke skal 
ske utilsigtet lysindfald til naboerne.  
 
Det, at der holder tog ved den nye perron og at der er ventende passagerer, vil være en ny 
situation for de omkringliggende naboer. 
 
Der vil derfor blive placeret en indbliksskærm på perronen, som skal være så høj, at lys fra de 
holdende tog ikke kommer til at genere de nærmeste naboer. 
 
Indbliksskærmen vil samtidigt hindre, at ventende passagerer på perronen ikke kan se direkte ind 
gennem folks vinduer. 
 
Indbliksskærmen vil samtidigt fungere som en absorberende støjskærm af træ, og nedenstående 
Figur 1 viser hvorledes den vil komme til at se ud. Figur 2 angiver den farve, man har til hensigt at 
benytte til indbliksskærmen. 
 
Skærmen vil blive 2,5 meter høj i forhold til perronniveau. 
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Figur 1: Sådan kommer indbliksskærmen til at se ud. 
 

 
Figur 2: Farven på indbliksskærmen vil blive anthracit grå.  

 
Der vil blive plantet klatrende planter op ad hegnet på den side af indbliksskærmen, der vender 
ind mod Marmorvej altså ind mod naboerne. 
 
Det fremgår af nedenstående tegning, se Figur 3, at indbliksskærmen går fra perronenden i nord 
og helt frem til velfærdsbygningen længere mod syd på Ny Rødvig Station. 
 
Det kan endvidere nævnes, at en del af borgerne i Rødvig, bl.a. dem som bor umiddelbart øst for 
banen ved Marmorvej, har deltaget i borgermøder med Stevns Kommune og har haft indflydelse 
på indretningen af den nye station, herunder en alternativ placering af den kommende 
parkeringsplads, og de har også ytret ønske om at der blev opsat en eller anden form for 
afskærmning på perronen så lysindfald m.v. i deres vinduer blev reduceret. Der var faktisk 
allerede indtænkt en eller anden form for afskærmning mod Marmorvej i projektet, men her blev 
borgernes ønsker og forslag til udformning også tilgodeset på møderne. 
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Figur 3: Indretning af Ny Rødvig Station. 

 
 
Spørgsmål 11: 
Hvad angår bassiner langs strækningen savnes der lidt detaljer. Der er noget i jeres bilag 12 om 
volumen, men MST efterspørger om der f.eks. er tale om våde/tørre bassiner, gns opholdstid 
samt om der er sandfang, olieudskiller eller andet planlagt i disse. 
 
Svar: 
Alle bassiner er åbne forsinkelsesbassiner (tørbassiner). 
Opholdstiden for det enkelte bassin kendes ikke, men alle bassiner er dimensioneret efter at 
kunne klare en 5 års hændelse. 
Bassinerne er ikke udstyret med olieudskillere. Der er etableret sandfang i brøndene før og efter 
bassinerne. 
 
 
Spørgsmål 12: 
Laves der handleplaner for hvad der under anlægsarbejdet skal ske med f.eks. spild? 
 
Svar: 
Ja, entreprenøren skal udarbejde handleplaner/beredskabsplaner for miljø, spildhændelser med 
meget mere. 
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For uddybning af spildhåndtering, forebyggelse af spild m.v. henvises til beskrivelse i vort 
supplerende svar af 19.11.2021. 
 
I øvrigt vil projektet blive tilpasset de vilkår, som fremgår af de endelige kommunale §19 
tilladelser. 
 
 
Spørgsmål 13: 
Hvad Angår Lejdebækken ved Rødby kan jeg ikke umiddelbart se af bilagene hvad der er, og ikke 
er, rørlagt i dag. Er den strækning der omlægges/sideflyttes åben? Jeg kan godt se, at strækningen 
nedstrøms stationsområdet vil blive åbnet. 
 
Svar: 
Lejdebækken er åben nord for Vemmetoftevej, på nær et kort rørlagt stykke på 6-7 meter, som 
går fra Junglestien og over til et signal på den anden side af Lejdebækken. Det vil sige, at den 
strækning af Lejdebækken, der omlægges/sideflyttes, er åben.  
 


