
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 

  
Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg 

Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby 

Ringsted Syd 
 

Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af danske 

jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  

 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom og vedrører udbygningen af jernbanen på delstrækningen fra Ringsted Station i Ringsted 

Kommune mod syd til Tyvelsevej i Næstved Kommune.  

 

Torsdag den 20. september 2018 

 

Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af strækningen beliggende i Næstved Kommune fra 

Tyvelsevej (st. 70.421) til kommunegrænsen ved Susåen (st. 69.600).  

 

Mødested: På grusvej ud for ejendommen Vrangstrupvej 97, 4171 Glumsø (st. 70.350, højre side)    

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 10.00 med besigtigelse af strækningen fra kommunegrænsen ved Susåen 

(st. 69.600) til Ringsted Å (st. 67.700). 

 

Mødested: Ved Ømarksvejs overføring af jernbanen ud for ejendommen Ømarksvej 70, 4100 Ringsted. 

(st. 69.200, højre side) 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.00 med besigtigelse af strækningen fra Ringsted Å (st. 67.700) til 

Skellerødvej (st. 64.975). 

 

Mødested: Ved Havrebjergvejs overføring af jernbanen ud for ejendommen Havrebjergvej 24, 4100 

Ringsted. (st. 66.600, højre side) 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 13.00 med besigtigelse af strækningen fra Skellerødvej (st. 64.975) til 

Ringsted Station (st. 63.900), herunder Vestbanen Ringsted-Korsør ved Sorøvej. 

 

Mødested: Ud for ejendommen Sorøvej 84, 4100 Ringsted. (st. 65.600, højre side) 

 

 

Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det af Banedanmark 

fremlagte projekt. Banedanmark vil på de enkelte mødesteder redegøre for projektet og anlæggets 

betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de fremmødte lodsejere.  

 

De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere.  

 

Enhver der berøres af anlægget, kan møde på de enkelte mødesteder 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 bekendtgørelse. Andre 



interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigelsesprotokollen vil blive lagt på 

kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk. 

 

Banedanmarks forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 

eftersyn på Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted samt 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 14. august 2018 

 

Henrik Hansen 

. 

http://www.komoe.dk/

