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æt på kostskolen Herlufsholm ki-
ler jernbanen mellem Køge og 
Næstved sig ned mellem de syd-

sjællandske bakkedrag med klatter af gam-
le stationer, der har ligget der lige siden 
banens tilblivelse tilbage i 1870. Dagens 
besigtigelse foregår tæt op ad stationen 
Holme-Olstrup ved Holmegaard og ikke 
langt fra forlystelsesparken BonBon-Land.
 Området, som denne dag skal besig-

En ganske strømlinet 
ekspropriation

tiges, smyger sig langs banelegemet. For-
årssolen skinner mildt over det sydsjæl-
landske, og der er mødt et større opbud 
af mennesker op, som det er sædvane ved 
ekspropriationer: Tre lodsejere som den 
ene part, og bygherren Banedanmark som 
den anden part behørigt udstyret i orange 
jakker med logo. Derudover Ekspropria-
tionskommissionens formand, kommis-
sarius Helle S. Andersen, kommissionens 

øvrige fire medlemmer og to administra-
tive medarbejdere fra kommissariatet, to 
rådgivere fra COwi i gule jakker med logo, 
og den ledende landinspektør inger Juhl 
Larsen fra Mølbak Landinspektører A/S, 
der fungerer som rådgiver for Ekspropria-
tionskommissionen. i alt 15 personer.

Ved stationsbygningen i Holme-olstrup

Den første ejendom på dagens besigti-
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Elektrificeringen af strækningen mellem Køge 
Nord og Næstved er en del af et større program 
for elektrificering af banestrækninger i Danmark. 
Banedanmark skal elektrificere omkring 1.500 
kilometer strækning mellem 2014 og 2026.

Fagbladet ’Landinspektøren’ fulgte Ekspropriationskommis-
sionens besigtigelse af en række arealer til ekspropriation 
langs Køge Nord–Næstved-strækningen en almindelig ons-
dag formiddag i maj måned. Strækningen på 45 kilometer 
skal elektrificeres og opgraderes, så togene kan køre 40 kilo-
meter hurtigere i timen fra 2018. Projektet bliver betragtet 
som en succes, fordi der er meget få problematiske sager til 
ekspropriation. De fleste ender i forlig mellem lodsejer og 
bygherren ved selve ekspropriationen.
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Ledende landinspektør Inger Juhl Larsen fungerer som rådgiver for Ekspropriationskommissionen 
og er således neutral ved besigtigelser. Hun vejleder i sidste ende, når projekterne skal godkendes 
af Ekspropriationskommissionen. Her lytter hun til COWIs fremlæggelse af projektet.
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gelse er den gamle stationsbygning ved 
stationen i Holme-Olstrup, nu beboet af 
VVS firmaet AC-VVS Teknik. På grusve-
jen ned til ejendommen står deltagerne 
i en rundkreds om kommissarius Helle 
S. Andersen, der byder velkommen til 
besigtigelsen af fem forskellige ejendom-
me, der skal eksproprieres delvist. Hun 
fortæller, at besigtigelse og afgørelse om 
ekspropriation er slået sammen til at fore-
gå samme dag, da det er en ekspropria-
tion, hvor det kun er få kvadratmeter, der 
skal eksproprieres og ikke hele ejendom-
me. Anders Christiansen, ejeren af VVS-
firmaet, er selv tilstede for at få indsigt 
i, hvordan ekspropriationen skal foregå, 
og ikke mindst, hvad det kommer til at 
betyde for hans forretning og adgang til 
samme. ikke desto mindre er han i godt 
humør, og understreger den gode stem-
ning med at fortælle, at der er kaffe på 
kanden i den gamle stationsbygning.
 Landinspektør Karsten willeberg-Niel-
sen fra COwi tager et stort kort med et 

ortofoto over området med matrikelkortet 
som baggrund for at forklare projektets 
faser og afgrænsning. Han er rådgiver 
for Banedanmark og ansvarlig for selve 
projektets indhold. Han fortæller, at den 
vejbærende bro ved stationsbygningen 
ikke er høj nok til at køreledningerne kan 
gå under, så banen skal sænkes på en 
strækning før og efter broen på i alt 320 
meter. Nogle steder skal banen sænkes 
helt ned til en meter under nuværende 
niveau. Det betyder, at bygherre skal eks-
propriere et område midlertidigt for at 
gøre plads til arbejdet med at etablere 
spuns i jorden under broen. Derefter for-
klarer han tidsrammen for arbejdet, og 
hvilke dele af ejendommene, der skal 
eksproprieres permanent og midlertidigt. 
På kortet med ortofoto kan man tydeligt 
se, at de områder, der skal eksproprieres 
permanent kun udgør en lille del af lods-
ejernes ejendomme. Karsten willeberg-
Nielsen forklarer, at der derudover, på 
hver sin side af køreledningerne, er fast-

lagt tre zoner, der har betydning for no-
get af den beplantning, som står på ejen-
dommene. De ejendomme, der grænser 
op hertil skal forud for elektrificeringen 
og hastighedsopgraderingen pålægges 
en eldrift-servitut, der angiver tre zoner 
på henholdsvis 10, 14 og 19 meter fra 
jernbanesporet. inden for disse grænser 
må der ikke være høje genstande som 
træer og flagstænger, hvor der er risiko 
for, at de kan falde nedover de kommende 
køreledninger.
 Kommissarius Helle S. Andersen sup-
plerer med at fortælle, at lodsejerne på 
et senere tidspunkt kan rådføre sig med 
en forstsagkyndig, der er med til at vur-
dere, hvilken beplantning, der skal fældes 
eller beskæres. Projektleder Henry Nissen 
Martensen fra Banedanmark fortæller 
desuden alle tilhørere, at gamle ege og 
bøgetræer ofte får lov at stå, da der skal 
meget til, at de vælter. Det er ofte frugt- 
og birketræer, der ikke står distancen i 
dårligt vejr. Helle S. Andersen bedyrer, at 

Kommissarius Helle S. Andersen får bygherres rådgivere fra COWI til at præcisere, hvilke områder, der skal 
eksproprieres henholdsvis permanent og midlertidigt ved banestrækningen i Holme Olstrup.
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man kun fjerner det nødvendige. Resten 
af beplantningen får lov at bestå. Derud-
over forklarer hun, at der bliver udbetalt 
en erstatning, og at lodsejer selv må re-
tablere beplantning, der er godkendt af 
den forstsagkyndige.
 Karsten willeberg-Nielsen afrunder 
med at fortælle, at den midlertidige eks-
propriation til arbejdsarealer vil finde 
sted fra juni til slut december 2015, hvor 
den største del af arbejdet foregår i en 
sporspærringsperiode fra 14. august til 
11. oktober. i den periode vil togtrafik-
ken være helt indstillet på strækningen 
for at sporsænkningen kan udføres.

på flagVandring i VillaHaVer

Kommissarius Helle S. Andersen afslut-
ter de indledende manøvrer og træder 
an – ind på VVS-firmaets grund med den 
gamle stationsbygning. i gavlen passerer 
vi en lille cisterne af metal, der fungerer 
som potteskjuler – et syn, der bringer 
smilet frem hos de fleste. Omme i bag-
haven åbenbarer sig grønne og røde flag, 
der er placeret cirka 10 meter fra hegnet 
ud til banelegemet. Flagene angiver, hvil-
ke dele af ejendommen, der skal ekspro-
prieres henholdsvis midlertidigt og per-
manent.
 Forsamlingen bevæger sig langs flag-
ene, der fører dem hen til et arbejdsskur 
med en tilhørende overdækning til køre-
tøjer. Der er adgang til skur og overdæk-
ning både fra vej og have. Lodsejer 
Anders Christensen er i den forbindelse 
interesseret i at vide, hvad den midler-
tidige ekspropriation får af betydning for 
hans opbevaring af trailer og arbejdsred-
skaber. Helle S. Andersen er lydhør og 
nærværende under hele besigtigelsen. 
Hun sørger for, at bygherre og lodsejer 
får drøftet mulige løsninger – også i dette 
tilfælde. Banedanmark forklarer, at de 
nok skal finde en løsning, så han kan 
komme til både garage og skur fra vejen, 
men de er nødt til at lukke adgangen af 
indtil haven. Lodsejer Anders Christen-
sen virker tilfreds med, at han ikke skal 
finde en anden lokation til sine redskaber.
 Næste stop er på den anden side af bil-
broen over jernbanen. Fra bilbroen kan 
man se ud over marker på den ene side 
af banen, og villahaver på den anden side. 
Ekspeditionen kan følge de grønne og 

røde flag, der er udstukket på marken, 
og man fornemmer de grænser, der er 
angivet på det store kvadratiske kort med 
ortofoto og matrikelkort. Lodsejer er ikke 
til stede, så ekspeditionen fortsætter ned 
af en grusvej mod den berørte villavej 
langs banen. Begge lodsejere er til stede 
i den første have, og de fører os ned i en-
den af haven ud mod banelegemet, hvor 
det ser ud til, at familiens børn har haft 
gang i at lave hule. Karsten willeberg-
Nielsen forklarer, at der nok ryger et 
pæretræ og måske også et birketræ. Der-
udover fjernes buskbeplantningen ned 
mod sporet. Lodsejerne virker ikke be-
kymrede, da det er en meget lille del af 
haven, der skal eksproprieres.

Votering i bus

Sidste stop er tilbage ved vejen med sta-

tionsbygningen, hvor Ekspropriations-
kommissionen går ind i den bus, de an-
kom i, for at vurdere, om projektet kan 
godkendes. i mellemtiden fortæller Kar-
sten willeberg-Nielsen, at hele stræknin-
gen er forholdsvis uproblematisk, fordi 
der er meget få ejendomme, der skal eks-
proprieres fuldt ud. Langt de fleste sager 
ender med forlig. Strækninger som Køben-
havn–Ringsted, hvor der skal anlægges 
et helt nyt tracé til banen, er langt van-
skeligere at ekspropriere.
 Så træder kommissarius ud af bussen. 
Hun meddeler, at projektet er godkendt, 
og at de nu kan gå i gang med selve eks-
propriationen og fastsættelse af erstat-
ninger – en proces der holdes udenfor 
offentlighedens øje. Dagens besigtigelse 
er foregået i god stemning, måske hjulpet 
på vej af forårets sol og lyse farver.

Banedanmarks repræsentanter ved besigtigelsen konstaterer, at hækken står i skel ud til banelegemet, og at 
den må derfor lade livet ved ekspropriation.

Kort om EKspropriationsKommissionEn
Kommissionen ledes af kommissarius. Der er to kommissarier i landet: én for 
Jylland og én for Øerne. Kommissarius er uddannet jurist og formand for kommis-
sionen. Kommissarius udpeger yderligere fire medlemmer. To medlemmer udtages 
fra en liste af personer, som er udpeget af transportministeren. De andre to med-
lemmer udtages fra en liste over medlemmer, der er udpeget af kommunerne i hen-
holdsvis Jylland og på Øerne. Derudover deltager en repræsentant uden stemme-
ret fra den pågældende kommune, hvor ekspropriationsforretningen finder sted.


