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Vedr. redegørelse for sagsforløb med Miljøstyrelsen omkring VVM-
screening af Østbanen  

Baggrund

Lokaltog er i gang med at forberede renoveringen af Østbanen mellem Køge, Faxe og 
Stevns. Før projektet kan påbegyndes, skal Miljøstyrelsen træffe afgørelse om, 
hvorvidt projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering. Der gennemføres derfor en 
VVM screening. Atkins, der er Lokaltogs totalrådgiver på projektet, har på den 
baggrund indsendt ansøgningsmateriale til Miljøstyrelsen.

Den 10. august 2021 aftaler Miljøstyrelsen og Lokaltog/Atkins møde den 20. august 
2021 angående VVM screeningen af Østbanen på baggrund af styrelsens vurdering af, 
at det af Atkins indsendte ansøgningsmateriale ikke er tilstrækkeligt i forhold til 
afgørelse af miljøvurderingspligt.

På mødet den 20. august 2021 oplister Miljøstyrelsen en række yderligere krav til den 
tidligere fremsendte screeningsansøgning og oplyser endvidere, at 
sagsbehandlingstiden forventes at være 16-17 uger efter modtagelsen af en samlet 
ansøgning indeholdende det supplerende materiale. Lokaltog/Atkins vurderer på den 
baggrund, at den gældende tidsplan for sporrenoveringen af Østbanen ikke længere 
kan holde, og at projektet derfor forsinkes.
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Den 3. september 2021 sender Lokaltog en orientering til Movia bilagt en revideret 
tidsplan for renoveringen af Østbanen baseret på de seneste tilbagemeldinger fra 
Miljøstyrelsen.

Den 3. september orienterer Movia administrationen i Region Sjælland om den 
reviderede tidsplan.

Den 8. september orienterer Movia Køge, Faxe og Stevns kommuner samt udsender 
en pressemeddelelse om forsinkelsen og den reviderede tidsplan.

For at skabe overblik over sagsforløbet i relation til VVM-forløbet til dato af Østbanen, 
har Atkins til Lokaltog udarbejdet en redegørelse over sagsforløbet med Miljøstyrelsen 
i fht. afgørelse af, om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Atkins redegørelse dateret den 17.09.2021 er vedlagt med tilhørende bilag.
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Lokaltogs organisering af Østbane-projektet
I forbindelse med projekt omfattende renovering af Østbanen, herunder ombygning af 
Faxe Syd st. til en krydsningsstation samt etablering af ny Rødvig station, er Lokaltog 
i sin egenskab af infrastruktur-ejer bygherre på projektet.

Lokaltog har indgået aftale med Atkins om, at de på vegne af Lokaltog varetager 
rollen som totalrådgiver på projektet.

Lokaltog har ligeledes indgået aftale med Rambøll om, at de varetager rollen som 
bygherre-rådgiver, dvs. at deres rolle er at udøve Lokaltog faglig støtte til 
totalrådgivers arbejde.

Projektopfølgning
I forbindelse med styring af projektet, herunder koordinering og rapportering mellem 
Lokaltog og Atkins, har der siden projektets opstart ultimo 2019 været afholdt 
bygherre-møder mellem Lokaltog og Atkins med ca. 1 til 2 måneders mellemrum.

Siden november 2020 har der yderligere været afholdt møder mellem Lokaltogs og 
Atkins ledelse med ca. 2 ugers mellemrum med særligt fokus på kritiske milestones.

Next step
Følgende er planlagt i forbindelse med projektets fortsatte fremdrift:

1. Der planlægges afholdt et afklaringsmøde mellem Lokaltogs øverste ledelse og 
Miljøstyrelsen den 28. september 2021 for aftale om det fremadrettede 
samarbejde.

2. Lokaltog udarbejder en analyse af risikoen for, hvorvidt den tidsmæssige 
forskydning af sporrenoveringen får konsekvenser for fortsat opretholdelse af 
togdrift på Østbanen frem til sporrenoveringen planlægges påbegyndt medio 
2023, herunder hvilke mulige tiltag Lokaltog midlertidigt kan iværksætte for at 
sikre togdriften. Denne analyse forventes at foreligge primo oktober 2021, hvor 
den fremsendes til Movia.

3. Atkins udarbejder en revideret screeningsansøgning for det samlede Østbane-
projekt, som sendes til Miljøstyrelsen primo oktober 2021.

4. Atkins sikrer udarbejdelse af supplerende materiale i relation til bilag IV-arter, 
som sendes til Miljøstyrelsen primo oktober 2021.

5. Miljøstyrelsen behandler den samlede screeningsansøgning, 
sagsbehandlingstiden er oplyst til 16-17 uger.

6. Efter at nye datoer for kommissarius besigtigelsesforretninger i 1. halvår 2022 
er kendte, udarbejder Lokaltog en revideret tidsplan for renovering af 
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Østbanen. Denne tidsplan vil fortsat være baseret på forudsætningen om, at 
Miljøstyrelsen erklærer projektet ikke-VVM-pligtigt. Det forventes, at den 
reviderede tidsplan er udarbejdet i december 2021.
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