Kære Knud Pedersen,
Tak for orienteringen om din henvendelse til Odense Kommune. Jeg skal beklage vores sene tilbagemelding på
din mail.
Ved placeringen af de 77 nye master, der skal opføres, og de 68 master der skal udskiftes, har det været
Banedanmarks målsætning at minimere gener for naboer og lokalområde mest muligt. Det har imidlertid også
været nødvendigt at tage en række praktiske og radiotekniske hensyn ved den endelige placering af masterne.
Masterne er brikker i en omfattende og landsdækkende radiodækningsplan, hvor Banedanmark skal leve op til
internationale standarder for at opretholde sikkerheden i jernbanedriften. Det er derfor nødvendigt at placere
masterne med faste intervaller langs banen. Desuden prioriterer Banedanmark at opføre nye master på egne
arealer, når beliggenheden er egnet til formålet. Og ydermere foretrækker mange kommuner generelt, at
master placeres i bymæssig bebyggelse frem for på åbent land. Placeringen af masten ved Fruens Bøge er
således resultatet af en afvejning af mange forskellige forhold, og Banedanmark har desværre ikke mulighed
for at ændre den planlagte placering.
For at sikre den nødvendige radiodækning og sikre, at masten kan bære det nye tekniske udstyr, er
Banedanmark desværre nødt til at opføre en højere og kraftigere mast.
Opførelsen af de nye GSM‐R master er en nødvendig del af jernbanens infrastruktur, og derfor er Banedanmark
jf. Bygningsreglementet fritaget for at indhente byggetilladelse og desuden fritaget for indhentning af
landzonetilladelse jf. Planloven. En eventuel høring ifm. indhentning af dispensationer fra anden lovgivning
(f.eks. Naturbeskyttelsesloven eller Museumsloven) vil allerede være sket i kommunalt regi. Det fremsendte
brev er derfor ikke en høring, men en orientering. Da alle masteplaceringer er blevet VVM‐screenet (dvs. at
miljømyndighederne har vurderet, at opførelsen af masterne ikke kræver en VVM‐redegørelse), er kommunen
blevet hørt i forbindelse med screeningen.

Venlig hilsen / Best Regards

Charlotte Garset
Projektleder
Banedanmark
------------------------------------------------------------@: gsm-r@bane.dk www.banedanmark.dk

Fra: knud-pedersen [mailto:knud-pedersen@get2net.dk]
Sendt: 8. maj 2011 12:23
Til: gsm-r
Emne: Fw: Vedrørende opførelse af en 45 meter radiomast ved Fruens Bøge Station
Kære Niels Overgaard,
Til orientering har jeg rettet henvendelse til Odense Kommune vedrørende Banedanmarks opførelse af en 45
meter høj mast ved Fruens Bøge Station - se nedenstående.
Med venlig hilsen

Knud Pedersen
Formand for ”Gadeforeningen Jernbane Allé”.
Jernbane Allé 22
5250 Odense SV
Tfl: 66123623 / 51186423
----- Original Message ----From: knud-pedersen
To: sbh@odense.dk ; bkf@odense.dk
Sent: Sunday, May 08, 2011 12:17 PM
Subject: Vedrørende opførelse af en 45 meter radiomast ved Fruens Bøge Station

Til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen.
Vedrørende opførelse af en 45 meter radiomast ved Fruens Bøge Station

Banedanmark vil opføre en ny radiomast i forbindelse med en udskiftning af
togradiosystemet.
Radiomasten bliver 45 meter høj og erstatter en eksisterende mast ved Fruens Bøge Station.
Jeg mener, at en 45 meter høj mast skæmmer både boligområdet og det rekreative område i
Fruens Bøge, og vil forslå, at Kommunen går ind i sagen og finder en bedre placering.
Byggeriet er planlagt til at være færdig i uge 25, så der skal handles nu.
Med venlig hilsen
Knud Pedersen
Formand for ”Gadeforeningen Jernbane Allé”.
Jernbane Allé 22
5250 Odense SV
Tfl: 66123623 / 51186423
Vedlagt
- brev fra Banedanmark 05.05.2011
- uddybning af sagen

