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Dispensation til udvidede arbejdstider i aften og natperioden i 
forbindelse med gennemførelse af sporfornyelse på Kystba-
nen i 2018 
 

Rudersdal Kommune har den 19. april 2018 modtaget en anmeldelse fra 

Banedanmark om, at der i forbindelse med gennemførelse af sporforny-

else på Kystbanen i 2018 vil blive udført støjende arbejder i aften- og 

natperioden fra den 11. juni - 10. september 2018. Banedanmark har 

den 17. maj 2018 oplyst, at den tidligere oplyste placering af en arbejds-

plads ved Skodsborg Station alligevel ikke vil blive anvendt. 

 

Beskrivelse af arbejdet og tidsintervaller 

Banedanmark skal i 2018 gennemføre sporfornyelse på Kystbanen mel-

lem Klampenborg og Helsingør stationer. En del af de planlagte arbejder 

blev gennemført i 2017. 

 

Derudover skal der i 2018 gennemføres broprojekter i Helsingør, Fre-

densborg, Hørsholm, Rudersdal og Gentofte kommuner. 

 

Sporspærringsperiodens varighed er fastlagt ud fra et ønske om at be-

grænse generne for pendlertrafikken mest muligt. I forhold til mængden 

af arbejder som skal udføres, er konsekvensen, at der i hele sporspær- 

ringsperioden kan være behov for at kunne gennemføre alle typer arbej-

der døgnet rundt, alle ugens 7 dage (24/7). Det må derfor påregnes, at 

der i væsentligt omfang bliver arbejdet udenfor normal arbejdstid (ved 

normal arbejdstid forstås hverdage mellem kl. 7 og 18 samt lørdage mel-

lem kl. 7 og 14), således både aften og nat samt på søndage.   

 

Ud over de omfattende arbejder i sporspærringsperioden vil der i 3 uger 

inden og 5 uger efter sporspærringsperioden skulle udføres forbereden-

de arbejder og afsluttende arbejder. Disse arbejder er af hensyn til op-

retholdelse af togdriften i dagtimerne henlagt til udførelse i lange nat-

spærringer i tidsrummet mellem ca. 20:30 og 04:30. Arbejderne omfatter 

bl.a. udlægning af skinner og andre materialer samt evt. afvanding. På 

grund af tidspunktet for arbejdernes udførelse er det uundgåeligt, at 

der lejlighedsvis kan forekomme overskridelser af de vejledende støj-

grænser. 
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Arbejdets karakter 

Arbejderne i sporet kan overordnet opdeles i 7 forskellige kategorier: 

 

1. Den øverste del af sporet omfattende udskiftning af skinner, 

sporskiftedele og sveller 

2. Fornyelse af sporkassen med egentlige gravearbejder og gen-

etablering af enten skærvelag eller både skærvelag og underbal-

lastlaget (stabilgrus) samt tilhørende afvanding 

3. Maskinel ballastrensning 

4. Sporjustering og maskinel ballastsupplering 

5. Justeringer og tilpasninger af kørestrømsanlægget 

6. Sikrings- og stærkstrømsarbejder 

7. Broarbejder 

 

På vedhæftede oversigtskort er vist de strækninger, hvor arbejder af 

kategori 1- 4, samt 7 skal udføres. 

 

Arbejdet vil overvejende blive gennemført med anvendelse af special-

skinnekørende materiel suppleret med manuelle arbejder med forskelli-

ge håndholdte arbejdsredskaber. De specialskinnekørende maskiner 

kan være stærkt støjende, men arbejdet vil løbende flytte sig, således at 

støjen ud for den enkelte bolig, vil være af begrænset varighed. 

 

Tidsplan 

Arbejderne skal gennemføres indenfor følgende tidsplan: 

 

 
 

Vurdering 

Natur, Park og Miljø vurderer, at der kan dispenseres fra ”aktivitetsfor-

skriften”1, da sporarbejderne ikke kan udføres samtidigt med afvikling af 

ordinær togtrafik, samt at sporspærringsperiodens varighed er fastlagt 

ud fra et ønske om at begrænse generne for pendlertrafikken mest mu-

ligt. 

 

 

                                                
1
 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter” vedtaget i Rudersdal 

Kommune april 2013 
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Dispensation 

Natur, Park og Miljø skal hermed på nedennævnte vilkår meddele di-

spensation til, at det anmeldte arbejde med gennemførelse af sporforny-

else på Kystbanen kan foretages som beskrevet i anmeldelsen, jf. §7 i 

ovennævnte forskrift. 
 

Vilkår 

1. Arbejdet skal overholde Banedanmarks retningslinjer for støjende 

aktiviteter. 

2. Bygherren/entreprenøren skal vælge arbejdsmetoder og -maskiner, 

som begrænser luftforurening herunder støv og støj mest muligt. 

3. Arbejdet skal planlægges således, at arbejde tæt på beboelse i vi-

dest muligt omfang udføres inden for tidsrummet 7.00 til 18.00 på 

hverdage og 7.00 til 14.00 på lørdage. 

4. Bygherren eller entreprenøren skal varsko de nærmeste omkringbo-

ende om, at aktiviteterne vil finde sted. 

 

Rudersdal Kommune kan senere fastsætte vilkår eller nedlægge forbud 

mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forure-

ning, jf. § 6.  

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden myndighed, jf. §8  i oven-

nævnte forskrift. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jeanette Toftdal 

Miljøtekniker / MEM 

 

 

 

   

 

 

 

 


