Hovedstadens Letbane
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København S

10. februar 2017

Dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter
Hovedstadens Letbane har d. 18. november 2016 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.
Ansøgningen vedrører både overskridelser af støjgrænserne i forskriften og nødvendigt aften- og natarbejde i forbindelse med den kommende etablering af Letbanen på Ring 3.
Som bilag til ansøgningen er der fremsendt en støjhåndteringsplan, der detaljeret
beskriver de forventede aktiviteter, disses varighed samt forventede gener. Det er
ligeledes angivet, hvor det vil blive nødvendigt at arbejde udenfor normal arbejdstid (normal arbejdstid er kl. 07:00-18:00 på hverdage, jævnfør forskriften)
Støjhåndteringsplanen indgår i udbudsmaterialet, og Hovedstadens Letbane vil i
forhandlinger med entreprenører lægge vægt på, at arbejderne udføres så lidt støjende som muligt indenfor en rimelig projektøkonomi. Ligeledes vil der ved forhandling om projekttidsplanen blive lagt vægt på, at de støjende arbejder udenfor
normal arbejdstid begrænses så vidt muligt, under hensyn til både trafikafviklingen
og projektøkonomien.
Det forventes, at der indgås kontrakter med entreprenører i sensommeren 2017,
hvorefter selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Det samlede anlægsarbejde forventes
færdigt så de første passagerer kan køre med Letbanen i 2024.
I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes, at der er
behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid (se støjhåndteringsplanen s. 46 –
50):
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Krydsombygning ved Slotsherrensvej nordlig rampe – Nordre Ringvej
Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes at støjgrænserne i forskriften overskrides (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):





Bro- og tunnelarbejde ved Harrestrup Å
Bro- og tunnelarbejde ved Slotsherrensvej
Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

Det er på ansøgningstidspunktet ikke muligt at angive præcise perioder for det arbejde, der kommer til at foregå udenfor normal arbejdstid, men der er angivet en
anslået varighed for de forskellige delprojekter.
Rødovre Kommune vurderer, at det er nødvendigt at meddele dispensation til, at
en række delprojekter må foregå udenfor normal arbejdstid, samt til at andre delprojekter forventes at overskride støjgrænsen på 70 dB.
Vurderingen er begrundet i, at arbejderne vurderes at medføre uacceptable gener
for trafikken langs Ring 3, hvis de udelukkende udføres i dagtimerne på hverdage.
Flere af arbejderne vil desuden påvirke trafikken på de krydsende motorveje og
jernbaner, hvilket vil have meget omfattende konsekvenser for færdslen i store
dele af Hovedstadsområdet, såfremt de udføres i dagtimerne.
Afgørelse:
Rødovre Kommune meddeler hermed, i henhold til § 15 i Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, dispensation til Hovedstadens Letbane til
at gennemføre enkelte delprojekter udenfor normal arbejdstid, i forbindelse med
etableringen af Letbanen på Ring 3.
Der meddeles ligeledes dispensation til, at grænseværdien på 70 dB overskrides
indenfor normal arbejdstid i et begrænset område af Rødovre Kommune, i forbindelse med etableringen af Letbanen i Ring 3.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. Arbejde udenfor normal arbejdstid (kl. 07:00 – 18:00 på hverdage) må kun
forekomme ved de i støjhåndteringsplanen angivne delprojekter.
2. Overskridelse af støjgrænsen på 70 dB må kun forekomme indenfor normal arbejdstid (kl. 07:00 – 18:00 på hverdage) ved de i støjhåndteringsplanen angivne delprojekter.
3. Information til og kommunikation med naboer mv. skal foregå som beskrevet i Støjhåndteringsplanens s. 74-77
Rødovre Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 3d i Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med senere ændringer, om Letbane
på Ring 3.
Med venlig hilsen
Marianne Holm Andersen
Bilag: Letbane på Ring 3, støjhåndteringsplan af 30. november 2016
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