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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
  
 
Letbanen mellem Lyngby og Ishøj tæt på endelig godkendelse 
Udbudsprocessen er afsluttet, og resultatet holder sig inden for det afsatte budget. Ejerne - staten, regionen og 
kommunerne – skal den 26. februar godkende projektet endeligt, hvorefter letbanen får sin definitive godkendelse. 
Hvis letbanemodstanderne skal gøre sig håb om at få standset det store projekt, skal de rykke nu. Det er Per 
Aarsleff A/S, der har vundet kontrakten på anlægsarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.  
Kilde: Det Grønne Område, side 9, d. 16. januar 2018, af Lars Schmidt. 
 
 

Plan om ny jernbane ved Aarhus kan koste husejere dyrt 
For 41 husejere i Solbjerg og omegn skaber en plan om en ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgård stor 
usikkerhed. For hvis Banedanmark holder fast i planen og går i gang med at anlægge den nye bane, så risikerer de 
at deres huse bliver eksproprieret og revet ned. Boligejerne aner, ikke om de er købt eller solgt. "Det er slemt," 
siger Brian Jonassen, formand for Solbjerg Fællesråd.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 4, d.15. januar 2018, af Henrik Havbæk Madsen og Ole Christensen. 
 
 

Hovedstadens Letbane vil indgå kontrakter med Aarsleff for 1,9 milliarder kroner 
Hovedstadens Letbane meddeler, at de vil indgå tre kontrakter med Aarsleff-koncernen. Andelen af de tre 
kontrakter, der går til Aarsleff, forventes at have en værdi på cirka 1,9 milliarder kroner. Arbejdet med an anlægge 
letbane mellem Lyngby og Ishøj påbegyndes primo 2018 og vil i de første par år primært bestå af forberedende 
arbejde og projektering. Det forventes, at kontrakterne indgås i indeværende kvartal. De ændrer ikke Aarsleffs 
forventninger til deres resultater for regnskabsåret 2017/2018.  
Kilde: www.estatemedia.dk, d. 12. januar 2018, af Kamilla Sevel. 
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Anlægsarbejdet af første del af ny letbane-vej i Odense står færdig 
Odense Letbane står onsdag over for en lille milepæl, når trafikken bliver omlagt på den nordlige del af Ørbækvej. 
Det oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse. Entreprenøren er færdige med at lave nye vejbaner, cykelstier 
og fortove på den østlige side af vejen, og på den vestlige side af vejen skal det samme arbejde nu laves. 
Anlægsarbejdet på vest-siden forventes at tage cirka et år at færdiggøre.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 5, d. 10. januar 2018, af Rune Blichfeldt. 
 
 

Lodsejere i Holbæk i Vestsjælland opnår en forhøjet erstatning efter 12 år 
I Holbæk har en sag om ekspropriation fundet sin afslutning. Fire lodsejere bragte sagen videre til 
Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland og tjente samlet lidt over 100.000 kroner. Sagen drejede 
sig om erstatning i forbindelse med ekspropriation af et areal på 1140kvm til anlæggelse af en fjordsti i Holbæk bys 
vestlige udkant. Sagen begyndte tilbage i 2005 og blev altså først afsluttet lidt før jul. 
Kilde: NordVestNyt, side17, d. 5. januar 2018, af Ove. 
 
 

Del af krogrund i Stoholm i Viborg skal eksproprieres 
Ejeren af Stoholm Kro er ikke tilfreds med, at Viborg Kommunes tekniske udvalg har godkendt at ekspropriere en 
del af grunden, hvor Stoholm Kro tidligere lå, for at lave et nyt vejsving. Johannes Vesterby (V), formand for teknisk 
udvalg, ville gerne have undgået at skulle skride til ekspropriation, men da ejerens krav var så langt fra 
Kommunens planer om områdefornyelse i Stoholm, så kommunen ingen anden udvej.  
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 16, d. 5. januar 2018, af Erik Thomsen. 
 
 

Dansk firma skriver kontrakt med Odense Letbane 
Barslund A/S vandt kontrakten og Odense Letbane har nu skrevet kontrakt på den sjette ud af syv delentrepriser 
om at bygge fortove, cykelstier og veje i forbindelse med letbanen. Anlægsarbejdet skal skabe plads til letbanens 
spor og stationer. Odense Letbane og Barslund indgik for cirka en måned siden en kontrakt om anlægsarbejde, 
dengang gjaldt det strækningen Vestre og Østre Stationsvej.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 2, d. 5. januar 2018, af Erik Thomsen. 
 
 


