
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 

Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg 
Udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby 

Næstved By 
 
Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af danske jernba-
nelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 
575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 
landanlæg i Danmark. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører ejendomme i Næstved By.  
 
 

Tirsdag den 15. maj 2018 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde i Grønnegades Kaserne Kulturcenter, 
Grønnegade 10, 4700 Næstved, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken efter 
følgende tidsplan: 
 
Forretningen fortsætter ca. kl.11.00 med besigtigelse af den østlige side af banestrækningen fra 
Ringstedgade (St. 89.236 venstre side) til og med kommunevejen Kalbyrisvej (St. 89.700 ven-
stre side). 
Mødested: På grusareal vest for kommunevejen Kalbyrisvejs underføring af jernbanebroen ud 
for ejendommen Kalbyrisvej 49. 
 
Forretningen fortsætter kl.14.00 med besigtigelse af den vestlige side af banestrækningen fra 
Ringstedgade (St. 89.300 højre side) frem til kommunevejen Viadukten (St. 90.200, højre side). 
Mødested: På asfalteret areal nord for ejendommen Ringstedgade 100. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 16.00 med besigtigelse af den østlige side af banestrækningen 
syd for kommunevejen Kalbyrisvej (St. 89.700 venstre side) til og med kommunevejen Jørgen 
Jensens Vej og kommunevejen Bækkevej (St. 90.350 venstre side). 
Mødested: På græsareal nordvest for krydset Jørgen Jensens Vej, Bækkevej, Viadukten og Hve-
devænget vest for ejendommen Jørgen Jensens Vej 2. 
 

 
Onsdag den 16. maj 2018 

 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af den vestlige side af banestrækningen fra 
kommunevejen Viadukten (St. 90.200 højre side) frem til kommunevejen Rampen (St. 
91.100, højre side) samt den østlige side af banestrækningen fra kommunevejen Bækkevej 
(St. 90.350 venstre side) frem til kommunevejen Rampen (St. 91.100, venstre side). 
Mødested: På banegårdspladsen foran hovedbygningen på Næstved Station. 



 
Forretningen fortsætter ca. kl.11.00 med besigtigelse af begge sider af banestrækningen fra 
kommunevejen Rampen (St. 91.100) frem til kommunevejen Østre Ringvej (St. 92.050). 
Mødested: I svinget hvor den private fællesvej Thorsvej møder banen ud for ejendommen 
Thorsvej 26. 
 
Forretningen fortsætter kl. 14.00 med besigtigelse af begge sider af banestrækningen fra kom-
munevejen Østre Ringvej (St. 92.050) frem til kommunevejen Præstøvej (St. 92.880). 
Mødested: For enden af den private fællesvej Ægirsvej ud for ejendommen Ægirsvej 5. 
 
Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det af Ba-
nedanmarks fremlagte projekt.  
De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere. 
Enhver der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. 
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen. 
Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, 
og en udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne be-
kendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigel-
sesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
Banedanmarks forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 
eftersyn på Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 
 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 
www.komoe.dk  

 
Den 6. april 2018 

 
Henrik Hansen 
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