
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 

 

Elektrificering og sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg 

Udskiftning af brooverføringerne af Engvejen og Sølystvej 
 

Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering og sporforny-

else af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, jf. Lov om elektrificering af jernbanen nr. 

609 af 12. juni 2013 med senere ændringer og Jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 med senere 

ændringer.   

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 

fast ejendom og vedrører brooverføringen af Engvejen i Holbæk Kommune og brooverføringen 

af Sølystvej i Kalundborg Kommune. 

Torsdag den 16. august 2018 

 

Forretningen begynder kl. 9.15 med besigtigelse af berørte arealer og ejendomme på banestræk-

ningen st. 76.5 til 76.8 (Holbæk Kommune). 

Mødested: På Engvejen ud for bygningerne på ejendommen Engvejen 2, Hanerup, 4420 Reg-

strup. 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 med besigtigelse af berørte arealer og ejendomme på bane-

strækningen st. 89.6 til 92.4 (Kalundborg Kommune). 

Mødested: Ved ejendommen Bjergsted Byvej 39, Bjergsted, 4450 Jyderup. 

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

nedanmark fremlagte projekt. Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for 

de berørte lodsejere under besigtigelsen i marken.  

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 fremgår 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 Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk og Kalundborg Kommune, Hol-

bækvej 141B, 4400 Kalundborg. 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

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

www.komoe.dk  

 

Den 6. juli 2018 

Henrik Hansen 
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