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Orientering vedr. revideret tidsplan for renovering af Østbanen   

Den 12. juli indgik Lokaltog og Movia ny aftale om den sidste og afsluttende fase 3 i 

forbindelse med sporrenovering af Østbanen. Fase 3 omfatter forberedende arbejder 

og anlægsfasen. Aftalen er beskrevet i allonge 27. 

 

Allongen er vedlagt bilag 6 (version 02.07.2021) omhandlende en foreløbig tidsplan 

for renovering af Østbanen. Den foreløbige tidsplan er baseret på en række 

forudsætninger, herunder at ”myndighedsmæssige forhold sker som planlagt uden 

større ændringer”, som beskrevet i allongen. 

 

Lokaltogs ansøgning om godkendelse af VVM-screening blev indsendt i maj 2021. 

Tidsplanen version 02.07.2021 er baseret på en forventning om, at projektet ikke er 

VVM-pligtigt, samt at denne afgørelse foreligger senest med udgangen af september 

2021.  

Ovenstående antagelse om, at der ikke er VVM-pligt, er baseret på Lokaltogs 

rådgivers erfaringer fra Banedanmarks tidligere sporprojekter, der historisk er blevet 

afgjort som ikke-VVM-pligtige. Seneste afgørelse af et sporrenoveringsprojekt fra 

Trafikstyrelsen var strækningen Roskilde-Ringsted af 14. april 2021, som ikke blev 

vurderet at være VVM-pligtigt (jf. VVM-listen på Trafikstyrelsens hjemmeside). 

I modsætning til Banedanmarks sporprojekter, hvor det er Trafikstyrelsen der 

behandler VVM-screeningen, er det for Lokaltogs vedkommende Miljøstyrelsen, der 

skal forestå VVM-screeningen. 

På møde afholdt med Miljøstyrelsen ultimo august 2021 har styrelsen tilkendegivet, at 

hensynet til bilag IV-arter i forbindelse med Østbaneprojektet kan betyde, at VVM-
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screening af projektet munder ud i en afgørelse, som betyder, at projektet er VVM-

pligtigt. 

Miljøstyrelsen har stort fokus på hensynet til bilag IV-arter på grund af to nye 

nævnsafgørelser. Dels er Miljøstyrelsens tilladelse til Baltic Pipe projektet blevet 

ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 31. maj 2021, netop på grund af 

hensynet til bilag IV-arter, og dels har klagenævnet i juli 2021 sat byggeri på Amager 

Fælled på pause af hensyn til en bilag IV-art. Der er altså i 2021 kommet en skærpet 

praksis i forhold til beskyttelse af bilag IV-arter. Dette betyder umiddelbart, at 

Miljøstyrelsen i forhold til tidligere nu vurderer, at der kan være behov for at kræve 

grundigere undersøgelser af projekters indvirkning på bilag IV-arter, inden en 

afgørelse træffes.  

Miljøstyrelsen har på den baggrund og med udgangspunkt i Lokaltogs 

ansøgningsmateriale tilkendegivet en række fokuspunkter, som Lokaltog skal redegøre 

nærmere for, førend Miljøstyrelsen har et tilstrækkeligt oplyst grundlag, hvorpå 

afgørelsen om eventuel VVM-pligt kan træffes. 

Tidsplanen for projektet er baseret på, af hensyn til økonomiske og kundemæssige 

hensyn, at anlægsfasen gennemføres som en fortløbende ubrudt proces. Da det 

forventeligt ikke er muligt at gennemføre anlægsfasen i vintermånederne 

(2022/2023), betyder den forsinkede afgørelse af VVM-pligten, grundet den skærpede 

praksis, at den samlede tidsplan for projektet forskydes. Forventningen er, at 

gennemførelsen af anlægsfasen justeres med op til ca. 12 måneder til ultimo 2023, jf. 

vedlagte reviderede bilag 6 til allonge nr. 27. 

 

Såfremt Miljøstyrelsen afgør, at projektet er VMM-pligtigt, betyder dette, at tidsplanen 

forskydes forventeligt med yderligere minimum 12 måneder. 

 

Opmærksomheden henledes på, at jf. miljøvurderingslovens § 16 skal der være truffet 

en screeningafgørelse vedr. VVM-pligt, før Kommissarius kan indkalde til en 

besigtigelsesforretning forud for ekspropriationsforretningerne. Den reviderede 

tidsplan er udarbejdet med forbehold for, at der endnu ikke foreligger aftale med 

kommissarius om endelige datoer for besigtigelsesforretningerne i 2022. 

 

I forhold til den oprindelige tidsplan fastholder Lokaltog i store træk den oprindelige 

tidsplan for selve udbudsprocessen, og forventer stadig en afklaring i første halvdel 

2022 omkring udfaldet af denne. 

 

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at de evt. afledte økonomiske konsekvenser 

af den ændrede tidsplan ikke er afdækket for nuværende, men vil af rådgiver i 
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efteråret 2021 blive indregnet i et opdateret anlægsbudget. Forventningen er, at 

Lokaltog omkring december 2021 kan give en opdateret status. 

 

Ved køreplansskiftet december 2019 indførte Lokaltog efter aftale med Movia en ny 

køreplan for Østbanen, der markant reducerer belastningen af sporet. Formålet med 

indførelse af denne ”skånekøreplan”, var at levetidsforlænge Østbanen så tilpas, at 

togdriften kan opretholdes på Østbanen frem til, at sporet renoveres. 

 

Lokaltog har på den baggrund igangsat 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, hvorefter 

indholdet vil blive delt med Movia.  

 

 

 


