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Dispositionsforslag

Indledning6.1 
Dette kapitel gennemgår letbanens indpasning 

i omgivelserne med særlig fokus på indpasning 

konsekvenser for tilstødende arealer, herunder 

ekspropriationer, stationsplaceringer og 

For så vidt angår ekspropriationer, er det 

vurderet, hvor der må forventes at blive behov 

at være opmærksom på, at der kan ske æn-

dringer af projektet som følge af den offentlige 

debat om VVM-redegørelsen og af eventuelle 

tekniske og sikkerhedsmæssige optimeringer 

ekspropriationer først kunne endeligt fastlæg-

om ekspropriationer i det følgende må tages 
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-

Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i 

nogle generelle anbefalinger og regler, som 

Bredden på vejens vognbaner er udformet 

svarende til vejreglernes anbefalinger med 3,5 

m bredde, hvor hastigheden er 60 km/t eller 

-

re anvendes vognbanebredder på henholdsvis 

På delstrækninger hvor skiltet hastighed er 

60 km/t eller højere afskærmes letbanen 

hastighed afskærmes som udgangspunkt 

forskellig måde herunder for eksempel som 

-

gang er afskærmning kun omtalt særskilt, hvis 

særlige forhold taler herfor, fx ved afvigelser fra 

Fortove er generelt projekteret med en bredde 

højere, anlægges der som udgangspunkt en 

vej og medfører nogle steder indgreb i eksiste-

Formålet er at opnå en høj rejsehastighed for 

tilstræbt at opnå den bedst mulige afvikling 

-

derne kan medføre længere ventetider for især 

Undervejs langs strækningen vil der forekomme 

steder, hvor disse generelle normer ikke kan 

-

anlæg på langt hovedparten af linjeføringen 

adskilt fra den øvrige færdsel, og vil derfor 

som basisløsning blive anlagt som ballasteret 

kun omtalt særskilt, hvis der er afvigelser fra 

-

disponering af forpladserne til letbanens 

letbanens indpasning i vej og omgivelser



Ishøj Stationsvej

01

Ishøj Strandvej

Kommunegrænse

Vejlebrovej

Vejlebrovej

Ishøj st.

v/ Vejlebrovej

Ishøj st.

Vejlebrovej

Vejledalen

Vejledalen

Vejledalen

50

50
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50

50

505

50

50

50

70

60



Ishøj kommune

Traceet er sidelagt

65

Ishøj6.2 
anlægges som sidelagt tracé med en længde 

For Vejlebrovej og Vejledalen vil der være en 

vurderes, at det kan blive nødvendigt at 

reducere antallet af p-pladser ved indpasningen 

følger letbanen østsiden af Vejlebrovej op til 

efterfølgende korte delstrækning medfører, at 

der ikke vil være direkte adgang til tankstatio-

at få adgang til tankstationen via lokal boligvej 

køretøjer reduceret, hvorfor vejstrækningen ud 

for stationen drejer letbanen mod øst ned langs 

erstattes med en adgangsvej øst for letbanens 

På Vejlebrovej og Vejledalen anvendes af-

Letbanen fortsætter nord for og parallelt med 

Væsentlige bygværker:

Naboprojekter:

Vejledalen

Væsentlige ledningsomlægninger:



Perron

66

Ishøj station

endestation på stækningen samt omskiftesta-

af banen

0 10 20 30



Perron

Perron

67

Vejledalen, lige i nærheden af den store 

-

 
Station ved Vejlebrovej

0 10 20 30
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Omformerstation 01
Ishøj



Kommunegrænse

Kommunegrænse

v/ Bækkeskovvej

Bækkeskovvej

Sønder Ringvej

Sønder Ringvej

Vallensbæk st.

Delta Park (Fremtid)

M10

Vallensbæk st.

Vallensbæk Torvevej

Gl. Køge Landevej

Risingevej

Vejlegårdsvej

02

03

50

50

70

Dispositionsforslag

70

50

70

50

70

50

8080

70



Vallensbæk kommune

Traceet er sidelagt vest-øst-vest
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Vallensbæk6.3 
Letbanens strækning igennem Vallensbæk 

reduceret fra 4 til 2 efter ønske fra Vallensbæk 

rejsehastighed for letbanen og for at minimere 

ekspropriationsbehovet vil det være nødvendigt 

vestlagt til østlagt linjeføring således, at det 

er de to vestligste vejbaner, der opretholdes 

til Vallensbæk Torvevej, bliver vejen reduceret 

-

fodgænger passage til Vejlegårdsparken ved 

busstoppesteder opretholdes i nærheden af 

Umiddelbart nord for stationen Vallensbæk 

antal vognbaner som nu, men svingbanerne 

Fra Vallensbæk Torvevej til kommunegrænsen 

Park skabes der mulighed for at etablere en 

station på et senere tidspunkt uden at skulle 

til pladsforholdene ved underføring for letbanen 

Væsentlige bygværker:

tilpasses

Naboprojekter:

Væsentlige ledningsomlægninger:

Vallensbæk
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Perron

Perron

73

Station ved 
Bækkeskovvej

-

Vallensbæk

0 10 20 30



Perron

Perron

Busstop

74

Vallensbæk station etableres med sideperron 

og er en omstigningsstation, der ligger ved 

 
Vallensbæk station

0 10 20 30
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Snit ved station - set mod syd

Snit ved station - set mod nord

Vallensbæk

0 10 20 30
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Omformerstation 02
Ved Gammel Køge Landevej

Vallensbæk



Sønder Ringvej

Ringstedbanen

M10

M11

Park Allé

Banemarksvej

v/ Park Allé

v/ Vallensbækvej

Vallensbækvej

03

Holbækmotorvejen

Sydgårdsvej

Kommunegrænse

Kommunegrænse

50

50
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80

70

70

70

80

70

8000

70



Brøndby kommune

Traceet er sidelagt vest

79

Brøndby6.4 

Fra kommunegrænsen ved Vallensbæk til 

nedsættes til 70 km/t svarende til vejreglernes 

For at minimere perronernes hældning mest 

muligt er stationen v/Vallensbækvej placeret 

for etablering af en supplerende svingbane i 

Fra Vallensbækvej til kommunegrænsen med 

der er behov for etablering af en supplerende 

er forberedt til en eventuel afgrening for let- 

-

Væsentlige bygværker:

nuværende vejbro 

Naboprojekter:

Væsentlige ledningsomlægninger:



Perron

Perron

80

Station ved 
Vallensbækvej

åbent vejrum på overgangen mellem 

parcelhusområder og landskabet omkring 

0 10 20 30



Perron

81

-

 
Station ved Park Allé

0 10 20 30
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Omformerstation 03
ved Køge Bugt Motorvej 

i vejens vestlige side hvilket gør adgang til 

omformerstationen umulig/meget kompliceret 
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Omformer 04

ved  Holbækmotorvej
Omformer 05
Ved  Vestbanen 



Glostrup st.

v/ Glostrup 

Hospital

Søndre Ringvej

Kommunegrænse

Sydvestvej

06

07

08

Hovedvejen

Vestervej

Kindebjervej

Ny Kindebjergvej

Gamle Landevej

Rødkælkevej

Fabriksparken

Jyllingevej

Ejbydalsvej

Ejby st.

Brandsbjergvej

Kommunegrænse

Frederikssundmotorvejen

M12

v/ Hersted Industripark

Stadionvej

50

50
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70

70

70

60

70

50

70

70

70000

Nordgående50

Sydgående70



Glostrup kommune

Traceet er sidelagt vest-øst
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Glostrup6.5 

station – ligger letbanen i den vestlige side 

-

-

-

-

med mulighed for højresving ind mod og ud fra 

-

-

er placeret ved den eksisterende stitunnel 

letbanen ligger i vestlagt tracé, berøres 

kørebanerne og fællesstien modsat letbanen 

-

Væsentlige bygværker:

Forlængelse af eksisterende stitunnel ved 

Frederikssundmotorvejen 

Naboprojekter:

Væsentlige ledningsomlægninger:

skal  højspændings- og telekabler omlægges, 
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Glostrup - fortsat

Lige nord for ejendommen svinger letbanen 

-

-



Perron

Perron

Busterminal

Busterminal

88

Glostrup station

0 10 20 30



ordre ingvej
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Perron

Perron

89

til hospitalet som nærmeste nabo og med 

parcelhuskvarterer på modsatte side af Nordre 

Station ved 

Glostrup Hospital

0 10 20 30



ordre ingvej

Perron

Perron

90

Station ved
Hersted Industripark

0 10 20 30



Perron

Perron

91

 
Station ved
Ejbydal

0 10 20 30
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Omformer 06
Ved Rødkælke vej

skovarealet umiddelbart nord for stationen v/ 



93

Omformer 07
Ved  Jyllingevej 

tæt på skovarealet nord for tilkørslen til 

Omformer 08
Ved Harrestrup Å - KVC 



v/ Islevbro

Slotsherrensvej08080808

Slotsherrensvej

Kommunegrænse

Ballerup Boulevard

KVC

50

50
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70

Nordgående50

Sydgående70



Rødovre kommune

Traceet er sidelagt øst & centerlagt

95

Rødovre6.6 

På arealet ved det nordvestlige hjørne af Nordre 

etableres letbanens kontrol- og vedligeholdel-

-Væsentlige bygværker:

Naboprojekter:

Væsentlige ledningsomlægninger:

Vestforbrændingen til nordlige kommunegræn-
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Perron

97

Station ved Islevbro
KVC, parkering

0 10 20 30



v/ Lyskær

Lyskær

Mileparken / Kantatevej

Herlev Hovedgade

M3

Herlev Hovedgade

Herlev Bygade

Hjortespringvej / Tornerosevej

Tornerosevej

Herlev st.

v/ Herlev Hovedgade

v/ Herlev Hospital

Kommunegrænse

Herlev st.

09

10

50

50

98

Dispositionsforslag

70

50

70

70



Herlev kommune

Traceet er midterlagt
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Herlev6.7 

fast befæstede spor med mulig etablering af 

antal svingbaner som i dag med den 

anlægges på broen over den eksisterende 

ø-perron, og perronen er placeret således, at 

der på sigt kan etableres trappe- og elevator 

i Transportministeriets og Banedanmarks 

på antallet af svingbaner i forhold til i dag, men 

-

nødvendigt at nedlægge trappen til stitunnelen 

den forbindelse etableres en tredje vognbane, 

der skal fungere som henholdsvis svingbane og 

Væsentlige bygværker:

på rampe over Frederikssundsbanen

Frederikssundsbanen på begge sider af 

Naboprojekter:

Væsentlige ledningsomlægninger:

-
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Herlev - fortsat

Med henblik på at minimere behovet for 

ekspropriationer har det været nødvendigt at 

kombinere etableringen af en højresvingsbane 

der ikke på antallet af svingbaner i forhold til i 



Perron

Perron

101

-

erhvervsområde og et stort kolonihaveområde 

 
Station ved Lyskær

0 10 20 30



Perron

102

Herlev station

0 10 20 30



Perron

Perron

103

placeret nord for det store signalregulerede 

 
Station ved 
Herlev Hovedgade

0 10 20 30



Perron

Perron

104

Station ved 
Herlev Hospital

0 10 20 30
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Snit ved station - set mod syd

Snit ved station - set mod nordSnit ved station - set mod nord

0 10 20 30
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Omformer 09

Ved Herlev Station 

Denne omformerstation placeres mellem vej- 

grunden, så den er til mindst muligt gene for 

til underføring af banebroen langs/henover 



M3

M3

Kagsåvej

Kommunegrænse

v/ Dynamovej

Dynamovej

Ramper

10 

11

13 

12 

v/ Gladsaxevej

Gladsaxevej

Buddinge Hovedgade

Søborg Hovedgade

Buddinge st.

Fremtidsvej

Kong Hans Allé

v/ Gammelmosevej

Buddinge st.

Klausdalsbrovej

v/ Buddingecentret

Gladsaxe Møllevej

M13

Ramper

50

50
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70

70

70707

60

700

50

60

50



Gladsaxe kommune

Traceet er midterlagt

109

Gladsaxe6.8 

især koncentreret omkring den nordlige del af 

medfører etablering af Boulevard-løsning med 

medfører behov for etablering af en sup-

Den eksisterende signalregulerede rundkørsel 

v/Buddingecenteret med direkte adgang fra 

nedlægges det eksisterende signalanlæg, og 

fremover vil der kun være højresving ind fra 

Ved Buddingevej er der behov for  ekspropriati-

større grad, da det vil være nødvendigt at 

indføre svingrestriktioner fra Buddingevej mod 

nødvendige for at undgå ekspropriation af en 

ikke helt undgås, men er i projektet minimeret 

reducere antallet af ligeudspor for at minimere 

Væsentlige bygværker:

-

Naboprojekter:

Væsentlige ledningsomlægninger:

Ved Buddingevej skal omlægges 400 kV 

højspændingskabel som skal foregå over en 



Perron

Perron

110

-

Station ved Dynamovej

0 10 20 30
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Perron

Perron
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Station ved 
Gladsaxe Tra#kplads

-

ceret i midten af vejen, vest for det signalregu-

med etageboliger udgør en rumlig afgrænsning 

0 10 20 30



Perron

Perron

112

-

Station ved 
Gladsaxevej

0 10 20 30
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Snit ved station - set mod vest

Snit ved station - set mod øst

0 10 20 30



Perron

Perron

Busstop

114

Station ved 
Buddingecentret

-

0 10 20 30



Perron

115

udligner højdeforskellen mellem vejbanerne og 

 
Buddinge station

0 10 20 30
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Perron

Perron

117

Station ved 
Gammelmosevej

0 10 20 30
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Omformerstation 10 
Ved Dynamo 

Omformerstation 11
Ved Gladsaxe Tra(kplads

medfører en lille reducering af det eksisterende 
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Omformerstation 12
Ved Søborg Hovedgade

Omformerstation 13
Ved Mølleto8en

areal øst for Buddingevej, hvor der i dag ligger 

en beboelsesejendom, der forventes ekspropri-



Lyngby st.

Lyngby st.

Nærum banen

Nybrovej

Kommunegrænse

13

16

Christian X’s Alle

Engelsborvej

Jernbanepladsen

Lyngby Hovedgade

Kanalvej

Firskovvej

Sorgenfrigårdsvej

Lundtoftegårdsvej

Lundtoftegårdsvej

v/ Lyngby Centrum

v/ Lyngbygårdsvej

v/ Akademivej

v/ Akademivej

Akademivej

v/ Anker Engelunds Vej 

Anker Engelunds Vej 

Kollegiebakken 

v/ DTU 

v/ Lundtofte 

M14

M3

50

50

120

Dispositionsforslag

5050

Nordgående40

Sydgående50

60

50

50

50

5050505

50

600000

60



Lyngby-Taarbæk kommune

seperat trace

121

Lyngby- Taarbæk6.9 

alternativ linjeføring ved DTU bliver strækningen 

undersøgt tilkøb af fast befæstede spor på 

Buddingevej fra kommunegrænsen nord for 

det vil blive nødvendigt at ekspropriere enkelte 

enfamilieshuse for at give plads til letbanen 

med rilleskinner i det vestlige spor, og togene 

-

ende retning i basisløsningen vil køre i eget 

letbanen i østlagt tracé under Nordbanen og 

hvor letbanehastigheden er meget lav, 20 km/t, 

påvirkes i begrænset omfang, da letbanen ikke 

ud for rådhuset i forbindelse med eksisterende 

På Jernbanepladsen etableres en station og 

herfra føres letbanen bag om rådhuset frem 

-

betragtes som ”delt trace”, hvor letbanens 
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Lyngby-Taarbæk - fortsat

placering af letbanen samt opretholdelsen 

af adgangen til parkeringskælderen under 

-

afviklingen kun kan opretholdes med relativt 

Lundtoftegårdsvej påvirkes i mindre grad 

-

søgt to alternative løsninger for strækningen 

-

foretages ekspropriationer af udendørsarealer 

Fra Lundtoftegårdsvej føres letbanen parallelt 

-

udformet, så en fremtidig forlængelse mod nord 

-

Den endelige udformning af DTU alternativet er 

af udredningens linjeføring, hvor stationerne 

Væsentlige bygværker:

-

Nærumbanen øst for eksisterende banebro over 

af letbanen under eksisterende bro ved 

Frigravning af tunnel under motorvejens 

For DTU-alternativet gælder endvidere:

eksisterende tekniktunneler

Naboprojekter:

Lundtoftegårdsvej

Væsentlige ledningsomlægninger:

Ved Buddingevej skal omlægges 400 kV 

højspændingskabel, som skal foregå over en 

Ved Lundtoftegårdsvej skal gas og fjernvarme-



Perron

Perron

123

er en omstigningsstation placeret ved den 

under motorvejsbroen, der meget markant 

Lyngby station

0 10 20 30



Perron

Perron

Busstop

124

Station ved
Lyngby Centrum

0 10 20 30
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Snit ved station - set mod øst

0 5 10 15



beliggende i en landskabskile umiddelbart 

afgrænset af motorvejsafkørslen mod øst og en 

 
Station ved 
Lyngbygårdsvej

Perron

Perron

126

0 10 20 30



Station ved 
Akademivej

en landskabskile mellem Lundtoftegårdsvej og 

velafgrænset af beplantning med hegns- og 

Perron

Perron

127

0 10 20 30



Perron

Perron

Busstop

Busstop

128

Station ved DTU

0 10 20 30



Perron

129

i en landskabskile parallelt med motorvejen 

og er forsænket i forhold til Lundtoftegårdsvej 

rumligt afgrænset af en skovplantning og mod 

Station ved Lundto8e

0 10 20 30
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Omformerstation 14  

Ved Firskovvej

Der er skitseret to mulige placeringer 

ved Firskovvej umiddelbart nord for 
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Omformerstation 15  

Ved Akademivej

mellem letbanen og Lundtoftegårdsvej umiddel-

linjeføring gennem DTU placeres omformerstati-

Omformerstation 16  
Ved Lundto8e

i en overgangszone mellem landskabet og det 
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