
 

 

 

 

 

  
 

Lokaltog A/S 

Nordre Jernbanevej 31 

3400 Hillerød 

 

Att: Niels Mathisen, nima@lokaltog.dk  

 

 

Dispensation til støjende aktiviteter i weekender samt aften- 

og natperioder i forbindelse med anlægsarbejde langs 

Nærumbanen i perioden 5. september til 10. oktober 2022 

 

Klima, Natur og Miljø har den 24. august 2022 modtaget ansøgning om 

dispensation til at udføre støjende arbejde uden for normal arbejdstid fra 

den 5. september til den 10. oktober 2022. Arbejdet prioriteres udført i 

tidsrummet kl. 07:00 – 18:00 over alle ugens 7 dage, men natarbejde og 

længere dage kan forekomme. Eventuelt natarbejde forventes udført 13-

14. september 2022. 

 

Arbejdet omfatter svelleudveksling af banen på strækningen mellem 

Mølleåbroen og frem til og med Nærum Station.  

 

Arbejdet udføres i totalspærring af Nærumbanen. De støjende arbejder 

omfatter svelleudveksling på hele strækningen samt sporjustering. 

Sidstnævnte vil være det mest støjende. 

 

Dispensation 

Klima, Natur og Miljø skal hermed på nedennævnte vilkår give 

dispensation fra Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og 

anlægsaktiviteter1 § 7 til at de anmeldte arbejder langs Nærumbanen, fra 

Mølleå-broen og frem til og med Nærum Station foretages i perioden 5. 

september 2022 til 10. oktober 2022 i tidsrummene kl. 18.00-07.00. 
 

Vilkår 

• bygherren/entreprenøren skal vælge arbejdsmetoder og –maskiner, 

som begrænser luftforurening herunder støv og støj mest muligt, 
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• arbejdet skal planlægges således, at arbejde tæt på beboelse i 

videst muligt omfang udføres inden for tidsrummet 7.00 til 18.00 på 

hverdage og 7.00 til 14.00 på lørdage 

• affaldet fra arbejdet skal bortskaffes ved bygherrens eller 

entreprenørens foranstaltning, jf. gældende lovgivning 

• belysning i forbindelse med arbejdet skal opsættes, så det er til 

mindst mulig gene for omkringboende 

• bygherren eller entreprenøren skal varsko de omkringboende om, at 

aktiviteterne vil finde sted. 

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden myndighed, jf. 

Aktivitetsbekendtgørelsens § 21. 

 

Rudersdal Kommunes Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og 

anlægsaktiviteter – Vedhæftes til orientering 

 

Beskrivelse af arbejdet 

Arbejdet udføres af Lokaltog A/S, som oplyser følgende om arbejdet: 

 

Der skal udveksles sveller på hele strækningen, for at give kunderne af 

banen en bedre kørekomfort, og samtidig opnå en bedre 

sporbeliggenhed, der forhåbentlig også vil medføre mindre daglige 

støjgener – renovering af overkørsler. 

 

Det mest støjende arbejde vil være udførsel af sporjustering.  

 

Lokaltog har fremsendt en tidsplan, der beskriver hvordan arbejdet 

forsøges udført inden for ”normal” arbejdstid – dvs. så lidt nat- og 

weekendarbejde som muligt. 

 

Arbejdsområdet strækker sig fra Mølleåbroen og frem til og med Nærum 

station. 

 

Lokaltog oplyser, at beboere i området er blevet varslet om det 

forestående støjende arbejde gennem følgende kanaler: 

 
• Opsat forvarsel (info) på stationerne omkring kommende spærring 

• Trafikinfo hjemmeside og DOT (planlagte ændringer) 

• A3 plakater er opsat på stationerne 

• Sandwichskilte er sat op på perronerne  

• Information i togene  
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• Flyers til rejsende er på vej 

• Pressemeddelelse – lagt ud alle steder hvor vi kan komme til det, inkl. 

Sociale medier via DOT, Movia og Lokaltog LinkedIn 

• Info til Kommunerne (mål kommunes Facebook)  

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Katrine Vestergaard Petersen 

Miljømedarbejder  

 

 

 

Bilag 1 

 


