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Onsdag den 21. april 2010, kl. 8.30 samledes kom-
missionen på Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, Dal-
by, 4690 Haslev, for at afholde en besigtigelsesfor-
retning vedrørende nedlæggelse af overkørsler på 
jernbanestrækningen Køge – Næstved i Køge, Faxe 
og Næstved Kommuner. 

Ved dagens møde behandledes strækningerne i Køge 
og Faxe Kommuner (excl. Offentlig overkørsel 173). 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Erling Christensen, de af Transport-
ministeren udpegede medlemmer, Søren G. Nielsen 
og Gunner Lorentsen, og de fra den fælleskommuna-
le liste udpegede medlemmer Johannes Studstrup og 
Jens Rasmussen.  

Som repræsentant for Køge Kommune tiltrådte Søren 
Moes kommissionen, og som repræsentant for Faxe 
Kommune tiltrådte Arne Skovbæk kommissionen. 

Fra Faxe Kommune mødte desuden fuldmægtig Hans 
Ege-Møller, Teknik og Miljøforvaltningen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-
side Hansen.  

For Banedanmark mødte projektleder Mads Dal-
gaard og projektleder Flemming Johansen (Atkins) 
samt landinspektør Michael Persson, (Atkins) og 
vejingeniør Morten Hansen (Atkins). 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen.  

Kommissarius fremlagde brev af 19. januar 2010 fra 
Transportministeriet, hvormed projektet er forelagt 
for kommissionen.  

Kommissarius fremlagde besigtigelsesbog, herunder 
Forslag til Tekniske Bestemmelser i anledning af 
nedlæggelse af overkørsler Jernbanestrækningen 
Køge - Næstved i Køge, Faxe og Næstved Kommu-
ner, senest dateret 23.02.2010, med tilhørende besig-
tigelseplaner, besigtigelsesplan nr. 1 (tegn.nr. SA-
56309-10), besigtigelsesplan nr. 2 (tegn.nr. SA-
62545-10), besigtigelsesplan nr. 3 (tegn.nr. SA-42-
70100-10), besigtigelsesplan nr. 4 (tegn.nr. SA-42-
76032-10), besigtigelsesplan nr. 5 (tegn.nr. SA-42-
79243-10), besigtigelsesplan nr. 7 (tegn.nr. SA-42-
83743-10), besigtigelsesplan nr. 8 (tegn.nr. SA-42-
87426-10), alle dateret 17.02.2010, og revideret be-
sigtigelsesplan nr. 6 (tegn.nr. SA-42-80770-10), date-
ret 06.04.2010, samt oversigtskort for Køge – Næst-
ved kort 1- 5, og  endelig oversigtsplan 1 (tegn.nr. 
SA-oversigt 1-10), oversigtsplan 2 (tegn.nr. SA-
oversigt 2-10), oversigtsplan 3 (tegn.nr. SA-oversigt 
3-10) og oversigtsplan 4 (tegn.nr. SA-oversigt 4-10), 
alle dateret 17.02.2010. 

Følgende passerede: 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for det 
forelagte projekt i Køge og Faxe Kommuner (excl. 
Offentlig overkørsel 173), idet der fremlagdes føl-
gende forslag til tekniske bestemmelser i anledning 
af nedlæggelse af private overkørsler og overgange 
på banestrækningen Køge – Næstved, i henhold til 
lov nr. 96 af 31. marts 1965 om Ekspropriationer 
under ministeriet for offentlige arbejder. 

Forslag til tekniske bestemmelser. 

Indledning: 
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For at øge sikkerheden på banestrækningen mellem 
Køge og Næstved, er strækningen gennemgået med 
henblik på at nedlægge overkørsler og overgange.  

Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre 
sikkerheden på banen, samt skabe et bedre arbejds-
miljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nær-
ved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastighe-
den på strækningen.  

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af 
"En grøn transportpolitik" blev de tidligere afsatte ca. 
36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggel-
se og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. 

Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 
2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende 
besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019. 
Banedanmarks overordnede politikker på overkør-
selsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres 
mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres 
eller nedlægges inden udgangen af 2018. 

Det foreslås at nedlægge følgende overgange og 
overkørsler på banestrækningen Køge-Næstved ved 
ekspropriation:  

- Overgang i banens km 56.309 
- Overgang i banens km 70.492  
- Overgang i banens km 78.068  
- Overgang i banens km 79.824  
- Overkørsel nr. 137 i banens km 62.545  
- Overkørsel nr. 140 i banens km 70.490  
- Overkørsel nr. 152 i banens km 71.318  
- Overkørsel nr. 154 i banens km 72.518  
- Overkørsel nr. 164 i banens km 77.234  
- Overkørsel nr. 165 i banens km 77.769  
- Overkørsel nr. 172 i banens km 80.222  
- Overkørsel nr. 174 i banens km 81.525  
- Overkørsel nr. 175 i banens km 81.981 
- Overkørsel nr. 176 i banens km 82.509  
- Overkørsel nr. 177 i banens km 82.755  
- Overkørsel nr. 180 i banens km 84.784  
- Overkørsel nr. 184 i banens km 86.576  
- Overkørsel nr. 185 i banens km 88.265  
- Overkørsel nr. 186 i banens km 88.497 

Der er to overkørsler på strækningen, som ønskes 
opgraderet med automatisk ½ bomanlæg. Disse er 
overkørsel nr. 156 i banens km 73.254 og overkørsel 
nr. 173 i banens km 81.103 

På strækningen findes nogle overkørsler og overgan-
ge, som tidligere er blevet nedlagt, men hvor over-

kørslerne og overgangene ikke er slettet af matrikel-
kortet. Disse overgange og overkørsler er medtaget 
til ekspropriation med det formål at få overkørslerne 
og overgangene slettet fra matrikelkortet.   

Særlige bestemmelser 

Køge Kommune 

Køge kommune, Privat niveauovergang km 
56.309 

Besigtigelsesplan 1 og oversigtsplan 1 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Ved besigtigelsesforretningen d. 27.07.1868 i anled-
ning af anlægget af Den sydsjællandske Jernbane 
blev der på dette sted vedtaget etableret en offentlig 
overkørsel over jernbanen "for vejen til Hastrup". 

Ved besigtigelsesforretningen d. 16.06.1920 og eks-
propriationsforretningen d. 30.04.1921 blev denne 
overkørsel vedtaget erstattet af en 5.00 m vejoverfø-
ring i km 56.206. 

Protokoludskrifterne fra disse forretninger indehol-
der intet om bibeholdelse eller etablering af en privat 
overgang. Iflg. Banedanmarks overkørselsregister 
har der imidlertid i mange år på dette sted været en 
privat overgang, som nu efter de foreliggende oplys-
ninger er nedlagt i 1997. 

Nuværende forhold 

Overgangen er beliggende i udkanten af Køge by. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 11a og 11d Hastrup By, Herfølge. 
Landbrugsejendom på i alt 1 ha., hvoraf 
bygningslodden, matr.nr. 11a smst., er beliggende 
nord for banen og matr.nr. 11d smst. på 0,3 ha. syd 
for banen. Ejendommen har adgang mellem de to 
matr.nre. via ovennævnte vejoverføring i km 56.206 
uafhængigt af den nedlagte overgang. 
Ejere: Aase Nielsen og Svend Erik Dehli Nielsen. 
Ejendommens beliggenhed: Hastrupvej 24, 4600 
Køge 
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Der er som sådan ingen overgang i marken. På ba-
nens sydside er der en låge ind til banen. På banens 
nordside er der et trådhegn langs med banen.  

Banedanmarks forslag 

Overgangen nedlægges. 

Overgangen slettes fra matrikelkortet. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ingen bemærkninger til Banedanmarks 
forslag, og kommissionen godkendte forslaget. 

Køge Kommune, Privat niveauoverkørsel nr. 137 
km 62.545 

Besigtigelsesplan 2 og oversigtsplan 1 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Christen Rasmussen, Lars Jensen, Ole Christen-
sen og Ingvar Poulsen". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 

Overkørslen er sikret med led og der er mulighed for 
passage med landbrugsmaskiner.  

Følgende ejendomme grænser op til overkørslen: 

Matr.nr. 23b Herfølge By, Herfølge og matr.nre. 3ab, 
3ac, 3c, 3e, 11c Sædder By, Sædder. 
Ejendommen er en bygningsløs landbrugsejendom på 
i alt ca. 19 ha. beliggende i sin helhed på den østlige 
side af banen. 
Ejer: Jørgen Erik Nielsen 
Ejendommens beliggenhed: Sæddervej 15, 4682 
Tureby 

Matr.nre. 3a og 9b Sædder by, Sædder 
Ejendommen er en landbrugsejendom på i alt ca. 4 
ha. beliggende på den vestlige side af banen. 
Ejer: Jeanne og Søren Mathiesen 
Ejendommens beliggenhed: Sæddervej 34, 4682 
Tureby 

Banedanmark har opsat skilte ved overkørslen med 
teksten: ”Overkørsel midlertidigt lukket kontakt Ba-

nedanmark før passage”. Overkørslen benyttes ikke i 
dag. 

Matrikulære ændringer i 2003 har medført, at der 
ikke er ejendomme med arealer på begge sider af 
banen.  

Overkørslen har før fungeret som overkørsel mellem 
to marker.  

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Den del af vejarealet under banen, matr.nr. 18 Sæd-
der By, Sædder, der fra overkørslen ”poser” ind over 
matr.nr.  3ab smst. tilbydes vederlagsfrit til inddra-
gelse under denne ejendom. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ingen bemærkninger til Banedanmarks 
forslag. Kommissionen godkendte forslaget. 

Herefter fratrådte repræsentanten for Køge Kommu-
ne, Søren Moes, kommissionen. 

Søren Moes 

Faxe Kommune 

Faxe Kommune, Privat overkørsel nr. 140 km 
70.490/Offentlig niveauovergang km. 70.492 

Besigtigelsesplan 3 og oversigtsplan 2 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overgangen er etableret ved banens anlæg i 1868 
tillige med en privat overkørsel samme sted. 

Ved besigtigelsesforretningen d. 29.04.1926 i anled-
ning af afløsning af forskellige overkørsler med skin-
nefri vejforbindelser på denne banestrækning blev 
det besluttet at nedlægge overkørslen og bibeholde 
den offentlige overgang for en kirke- og skolesti. 

Nuværende forhold 

Overgangen/overkørslen er beliggende i det åbne 
land. 
Overgangen/overkørslen er markeret med låger. 
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Der findes ingen ejendomme med arealer på begge 
sider af banen ud for overkørslen. Følgende ejen-
domme grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 12c Freerslev By, Freerslev, 2o og 2r So-
fiedal Hgd., Freerslev, 1r Sofiedal Hgd., Terslev. 
Landbrugsejendom på i alt ca. 9 ha., beliggende 
nordvest for overkørslen.  
Ejer: Jørgen Saugsted 
Ejendommens beliggenhed: Freerslev Overdrevsvej 
12, 4690 Haslev  

Matr.nr. 13e Freerslev By, Freerslev 
Landbrugsejendom på i alt ca. 7 ha., beliggende 
nordøst for overkørslen. 
Ejer: Palle Clausen 
Ejendommens beliggenhed: Freerslev Overdrevsvej 
10, 4690 Haslev 

Matr.nre. 12a Freerslev By, Freerslev, 1p Høsten 
Torp By, Terslev, 2q Sofiedal Hgd., Freerslev og 2v 
Sofiedal Hgd., Freerslev, 2a Ty-Hastrup By, Terslev 
og 2g Ty-Hastrup By, Terslev. 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 101 ha., 
beliggende syd for overkørslen og er en del af Bre-
gentved Gods.  
Ejer: Christian Georg Peter Greve Moltke 
Ejendommens beliggenhed: Ty Hastrupvej 1, 4690 
Haslev 

Overgangen er en del af en gammel kirkesti, som 
ikke længere eksisterer, men som er udlagt i matrik-
len. 

I dag benyttes overgangen kun af gående i begrænset 
omfang, da der ikke længere er en sti fra Freerslev 
Overdrevsvej, over matr.nr. 12a Freerslev By, 
Freerslev, ud til Ty Hastrupvej. Ifølge matrikelkortet 
er der udlagt en vej fra overgangen og over matr.nr. 
12a Freerslev By, Freerslev, som ikke findes i mar-
ken i dag.  

Banedanmarks forslag 

Overgangen nedlægges. 
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Rampearealerne tilbydes vederlagsfrit til inddragelse 
under de tilgrænsende ejendomme, matr.nr. 13e 
Freerslev By, Freerslev nord for banen og matr.nr. 
12a smst. syd for banen.  

Den private fællesvej syd for banen nedlægges som 
vist med grønt på besigtigelsesplan 3, og overgår til 
ejers frie råden. 

Bemærkninger til forslaget 

Repræsentanten for Bregentved Gods havde ikke 
indvendinger imod nedlæggelse af overgangen, men 
forudsatte, at den trampede sti langs banens sydside 
og grøften frem til Ty Hastrupvej så også blev fjer-
net. 

Ejeren af matr.nr. 12c m.fl., har ved mail af 25. marts 
2010 til kommissarius tilkendegivet, at han gerne vil 
overtage og betale for den jord (ca. 125-135 m2), der 
bliver i overskud nord for banen ved nedlægning af 
overgangen. Han anfører, at han allerede i sommeren 
2009 har tilkendegivet dette over for Banedanmark. 
Han har afgivet et kontant tilbud om betaling for 
jorden. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
nedlæggelse af overgangen. Kommissionen opfor-
drede Faxe Kommune til herefter at fjerne den tram-
pede sti fra kommunens stiregister. 

Under hensyn til tilbuddet fra ejeren af matr.nr. 12c 
m.fl. fandt kommissionen ikke, at det omhandlede 
rampeareal bør foræres væk, men at ejeren af matr.nr. 
13e også bør have lejlighed til at byde på arealet. 
Kommissionen vil tage kontakt til ejerne herom, 
således at begge ejere opfordres til at afgive et bin-
dende skriftligt tilbud til kommissionen om køb af 
arealet. 

Faxe Kommune, Privat overkørsel nr. 152 km 
71.320 

Besigtigelsesplan 3 og oversigtsplan 2 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør fra 1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 for 
Bregentved Gods, hvis hovedbygninger er beliggende 
ca. 4 km syd for banen. 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led i begge sider. 
Der er mulighed for passage med skovbrugsmaski-
ner. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overgangen: 
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Matr.nre. 38a og 38c, Freerslev by, Freerslev 
Ejendommen er en samlet ejendom på ca. 123 ha. 
hvoraf matr.nr. 38a smst. udgør ca. 121 ha., og ligger 
syd for banen. Matr.nr. 38c smst. udgør ca. 2,4 ha., 
og ligger nord for banen.  Ejendommen er hovedsa-
gelig bestående af fredskov, og er en del af Bregen-
tved Gods. 
Ejer: Christian Georg Peter Greve Moltke 
Ejendommens beliggenhed: Moltkesvej 61, 4690 
Haslev 

Ejendommen benyttes til skovbrug, og overkørslen 
benyttes sjældent.  

Overkørsel nr. 152 er eneste matrikulære vejadgang 
til matr.nr. 38c Freerslev by, Freerslev.  

Ejendommen, som er beliggende vest for matr.nr. 
38c smst., ejes ligeledes af Bregentved Gods. 

Banedanmarks forslag 

Overgangen nedlægges.  
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Det primære forslag er, at udlægge en ca. 510 m lang 
og 6,00 m bred privat fællesvej fra Terslev Skolevej 
over matr.nr. 1a Sofiedal, Hgd. Terslev på matrikel-
kortet, således at matr.nr. 38c Freerslev by, Freerslev 
får matrikulær vejadgang. Bregentved Gods har op-
lyst, at der ikke ønskes anlagt en vej, så derfor vil 
vejen alene blive udlagt i matriklen, men ikke anlagt. 

Et alternativt forslag er at arealoverføre matr. nr. 38c 
Freerslev by, Freerslev til ejers anden tilgrænsende 
ejendom, matr. nr. 1a m.fl. Sofiedal Hgd., Terslev. 
Normalt gives der ikke tilladelse til at dele fredsko-
vearealer, men situationen og forholdene taget i be-
tragtning er der en mulighed for at få tilladelse af 
skovmyndigheden. Opnås tilladelse kan vejudlægget 
over matr.nr. 1a Sofiedal Hgd, Terslev udelades. 

Bemærkninger til forslaget 

Repræsentanten for Bregentved Gods tilkendegav, at 
godset ikke havde indvendinger imod en eventuel 
arealoverførsel som anført, men har på den anden 
side ikke noget ønske herom. Godset ønsker i begge 
tilfælde ikke anlagt nogen kørefast adgangsvej til 
arealet og ulempen bliver den samme, uanset om 
arealet overføres til den anden ejendom eller ej. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte anlægsmyndighedens for-
slag om nedlæggelse af overkørslen. Kommissionen 
fandt ikke, at der var fornødent grundlag for at søge 
tilladelse til arealoverførsel af fredsskovsarealet til 
anden ejendom. Der udlægges adgangsvej over 
matr.nr. 1a Sofiedal, Hgd., Terslev, som vist på be-
sigtigelsesplanen, men vejen anlægges ikke. 

Faxe Kommune, Privat niveauoverkørsel nr. 154 
km 72.518 

Besigtigelsesplan 3 og oversigtsplan 2 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
som en offentlig overkørsel "for vejen fra Freerslev 
til Haslev". 

I 1920 blev overkørslen vedtaget opretholdt i 10 år 
for Bregentved Gods i forbindelse med etablering af 
den 5.00 m brede vejoverføring i km 72.040 med 
tilhørende parallelvejsanlæg. I 1932 blev overkørslen 
imidlertid i henhold til aftale med Bregentved Gods 
vedtaget opretholdt indtil videre og ændret til en 
privat overkørsel for Bregentved Gods mod betaling 
af en årlig afgift på 50 kr. til Statsbanerne til vedli-
geholdelse af led m.v. og mod tinglysning af deklara-
tion herom. 

I deklaration tinglyst d. 12.08.1932 er det som 2. 
betingelse anført, at "Statsbanerne forbeholder sig ret 
til at nedlægge overkørslen når som helst de måtte 
ønske det, idet forannævnte afgift (50 kr./år) bortfal-
der". Dette er indført som sikring mod eventuelle 
erstatningskrav i forbindelse med nedlæggelse af 
overkørsel. 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led i begge sider. 
Der er mulighed for passage med skovbrugsmaski-
ner. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 1a og 1x Sofiedal Hdg., Terslev, matr.nr. 
38b Freerslev By, Freerslev samt matr.nr. 2a Sofiedal 
Hdg., Freerslev 
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Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 272 ha., 
og er en del af Bregentved Gods.  
Ejer: Christian Georg Peter Greve Moltke 
Ejendommens beliggenhed: Terslev Skolevej 4A-14, 
4690 Haslev 

Overkørslen benyttes for landbrugsejendommen 
matr.nre. 1a m.fl. Sofiedal Hdg., Terslev, hvor ejen-
dommens bygninger ligger på matr.nr. 1a Sofiedal 
Hdg., Terslev. 

Overkørslen benyttes også til rekreative formål for 
gående og cyklister. 

Overkørslen forbinder matr.nr. 1a Sofiedal Hdg., 
Terslev med matr.nr. 1x Sofiedal Hdg., Terslev i den 
vestlige del af ejendommen. Matriklerne er dog alle-
rede forbundet via Terslev Skolevej. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

For landbrugsejendommen matr.nre. 1a m.fl. Sofiedal 
Hdg., Terslev skal al færdsel til ejendommens arealer 
syd for jernbanen i fremtiden ske ad kommunevejene 
Terslev Skolevej og Sofiendalsvej.  

Rampearealerne ved overkørslen tilbydes vederlags-
frit til inddragelse under de tilgrænsende ejendomme, 
matr.nr. 1a Sofiedal Hdg., Terslev nord for banen og 
matr.nr. 1x smst. syd for banen. 

Bemærkninger til forslaget 

Repræsentanten for Bregentved Gods kunne accepte-
re nedlæggelsen af overkørslen, men tog i relation til 
erstatningsspørgsmålet forbehold over for den af 
Banedanmark nævnte lejeaftale. Der kan eventuelt 
være tale om, at godset har vundet hævd på brugen af 
overkørslen. Godset anfører, at levende hegn m.v., 
som deler markerne på matr.nr. 1a bør fjernes, såle-
des at markerne Thekilden og Tuemosen kan drives 
sammen, idet Tuemosen i dag betjenes via overkørs-
len. Det forudsættes, at to vejkurver i skoven udvi-
des, således at lastbiler m.v. fremover kan færdes via 
det eksisterende vejnet med udkørsel via overkørsel 
156 eller mod nord. Det bliver også nødvendigt at 
etablere en vendeplads ved den sydøstlige ende af 
vejsystemet i skoven. Endelig forudsættes, at der 
betales erstatning for ulemper for skovdriften som 
følge af nedlæggelse af overkørslen. Godsets repræ-
sentant understregede, at erstatningsspørgsmålet må 

behandles på grundlag af de nuværende forhold og de 
ændringer, der umiddelbart følger af det konkrete 
projekt. Hvis projektet på sigt resulterer i etablering 
af en højhastighedsbane, må godset tage forbehold 
for de erstatningskrav, som dette kan indebære i for-
hold til jagtforringelse m.m. 

Banedanmark tilkendegav, at fjernelse af hegn m.v. 
kræver godkendelse i henhold til museumslovens 
bestemmelser om beskyttelse af sten- og jorddiger. 
Det er ikke sandsynligt, at man får tilladelse til fjer-
nelse af hegnet, men nok til gennembrud, så der op-
retholdes fornøden adgang til det areal, der er blevet 
drevet via overkørslen. Banedanmark er indstillet på 
at udrette vejkurver og etablere fornøden vendeplads 
efter nærmere aftale med godset. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
nedlæggelse af overkørslen. Endelig beslutning om 
udvidelse af vejkurver og etablering af vendeplads 
træffes ved ekspropriationen, og det er også først ved 
den lejlighed, at erstatningsspørgsmålet behandles. 

Faxe Kommune, Privat niveauoverkørsel nr. 156 
km 73.254 

Besigtigelsesplan 3 og oversigtsplan 2 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 for 
Bregentved Gods. 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led i begge sider. 
Der er mulighed for passage med skovbrugsmaski-
ner. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 1a, 1b, 1c, 1d, og 1e Haslev Orned, Haslev 
Ejendommen udgør en skovejendom på ca. 260 ha., 
hvor alle matr.nre. er noteret som fredskov, og er en 
del af Bregentved Gods.  
Ejer: Christian Georg Peter Greve Moltke 
Ejendommens beliggenhed: Moltkesvej 61, 4690 
Haslev 
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Overkørslen forbinder den nordlige del af ejendom-
men matr.nre. 1a og 1b Haslev Orned, Haslev med 
den sydlige del matr.nre. 1c, 1d og 1e Haslev Orned, 
Haslev. Ejendommens areal nord for banen er på ca. 
187 ha., mens ejendommens sydlige er på ca. 73 ha. 
Overkørslen benyttes i forbindelse med skovbrug, 
jagt og rekreative formål. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen opgraderes sikkerhedsmæssigt med au-
tomatisk ½ bomanlæg. 

Vejen gennem overkørslen udvides til 6 m kørebane. 
Vejens befæstelse dimensioneres for let trafik og max 
10 lastbiler pr. døgn i årsgennemsnit, da den skal 
kunne bruges til transport af tømmer. Vejens kurver 
er desuden dimensioneret så et sættevognstog kan 
komme igennem. Kørebanen asfaltbelægges indtil 10 
m fra nærmeste skinne på begge sider af banen. Det 
samlede udlæg for vejen er 8 m, heraf 6 m vej, med 1 
m grøft/rabat i begge sider af vejen. Ved overkørslen 
eksproprieres få kvadratmeter til banen til bomanlæg 
og teknikhytte.  

Der udlægges en 8 m bred privat fællesvej fra So-
fiendalsvej frem til overkørslen med færdselsret for 
Banedanmark. 

I forbindelse med vejens anlæg vil der blive afholdt 
vejsyn af vejmyndigheden, Faxe Kommune, med det 
formål at få fastlagt bestemmelser for fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter mv. Bestemmelserne om-
kring sådan et vejsyn fremgår af lov om private fæl-
lesveje, LBK nr. 433 af 22/05/2008 

Der vil ikke ske en påvirkning af driften af skov-
brugsejendommen matr.nre. 1a, 1b, 1c, 1d, og 1e 
Haslev Orned, Haslev, af jagtinteresserne eller for 
skovens gæster. 

Bemærkninger til forslaget 

Bregentved Gods kan tiltræde forslaget om opgrade-
ring af overkørslen og de deraf følgende indgreb i 
skoven. Godset ser gerne, at det lille stykke fredskov 
under banearealet, beliggende mellem Sofiendalsvej 
og selve banen, tillægges godset som led i erstat-
ningsfastsættelsen.  

Banedanmark vil undersøge, om det pågældende 
areal tjener noget baneformål. Hvis dette ikke er til-
fældet, har Banedanmark ikke indvendinger imod, at 

arealet tillægges godset, forudsat at ekspropriations-
kommissionen er indstillet på, at arealoverførslen 
gennemføres som led i projektet og erstatningsfast-
sættelsen. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
opgradering af overkørslen. Kommissionen fandt 
ikke, at der var noget til hinder for i givet fald at 
gennemføre arealoverdragelsen som led i projektet. 

Faxe Kommune, Privat niveauoverkørsel nr. 164 
km 77.243  

Besigtigelsesplan 4 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørsel 164 er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Lars F. Andersen". 

Nuværende forhold 

Overkørsel nr. 164 er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led i begge sider. 
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overkørsel nr. 164: 

Matr.nre. 10a, 10c, 14 Troelstrup By, Haslev, 
matr.nre. 7a, 8a, 11e, 11f, Bråby By, Bråby samt 3a 
Skuderløse By, Teestrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 201 ha. 
Ejer: Cathrine Riegels Gudbergsen 
Ejendommens beliggenhed: Skovholmslundvej 6, 
4690 Haslev 

Overkørsel nr. 164 benyttes alene til markdrift for 
landbrugsejendommen 10a m.fl., Troelstrup By, Has-
lev. Ejendommens bygninger ligger på matr.nr. 10a 
Troelstrup By, Haslev. Ejendommen bliver drevet fra 
Broksø Gods, Broksøvej 60, 4160 Herluf Magle. 

Overkørsel 164 benyttes i forbindelse med samdrift 
mellem matr.nr. 10a Troelstrup By, Haslev med et 
areal på ca. 36 ha. og matr.nr. 10c Troelstrup By, 
Haslev med et areal på ca. 35 ha. Matr.nr. 14 
Troelstrup By, Haslev er et kombineret sø, eng og 
jagtområde med et samlet areal på ca. 5,5 ha. 
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I forbindelse med arealoverførsel til matr.nr. 10c 
Troelstrup by, Haslev, og heraf behov for øget an-
vendelse af overkørsel nr. 164, blev der tinglyst en 
deklaration d. 23.05.1990.  

Ifølge deklarationens punkt 3 og 4 skal omvejserstat-
ning kun beregnes til den del af matr. 10c, der på det 
tidspunkt blev betegnet matr. nr. 10a smst.  

Ifølge matriklen var matr. nr. 10a smst. på det 
tidspunkt på 45,8 ha. Da matr. nr. 10a smst. nu er på 
36,4 ha. må den del af matr.nr. 10c, der skal beregnes 
omvej for, være på 9,4 ha. mens der ikke skal 
beregnes omvej for matr. nr. 14 smst. og den 
resterende del af matr. nr. 10c smst. 
Med mindre der foreligger en efterfølgende tilladelse 
fra Banedanmark skal der ligeledes ikke beregnes 
omvej til matr. nr. 11e ved nedlæggelse af overkørsel 
164. 
Matr.nr. 11e Bråby By, Bråby var ifølge matrikelkor-
tet en del af matr.nr. 11a smst. frem til efter 1997. 
Matr.nr. 11e smst. er tilkøbt efter tinglysning af de-
klarationen, der fastslår, at overkørsel nr. 164 ikke 
må benyttes som adgang til yderligere areal uden 
DSB’s samtykke. 

Overkørsel nr. 164 har ikke fungeret som adgang til 
matr.nr. 11e smst. idet matr.nr. 10c Troelstrup by, 
Haslev og 11e Bråby By, Bråby adskilles af vandlø-
bet Søbæk. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Fra landbrugsejendommens bygninger på matr.nr. 
10a Troelstrup By, Haslev skal færdslen til matr.nr. 
10c smst. ske ad kommunevejene Skovholmslundvej, 
Teestrupvej, Videbæksvej, Teestrup Overdrevsvej, 
Konradsfeldvej, Skuderløsevej, med krydsning af 
jernbanen via 6 m bred vejoverføring, ad en ny vej, 
der etableres over matr.nr. 10bu Bråby By, Bråby i et 
allerede udlagt vejareal i en bredde af 7,53 m til 
matr.nr. 11e smst., over matr.nr. 11e smst., ad ny-
etableret markvejsoverkørsel over Søbæk til matr.nr. 
10c Troelstrup By, Haslev. 

Vejens befæstelse er dimensioneret for landbrugstra-
fik, og skal bruges som markvej. Vejens kurver er 
dimensioneret så et 7 m langt køretøj kan køre igen-
nem. Det samlede vejudlæg er 300 m langt og 6 m 

bredt, heraf er 3 m grusbelagt vej, med 1,5 m 
grøft/”faskine” i vejens ene side. Der er 0,5 m rabat 
på hver side af grusvejen og endelig 0,50 m rabat på 
ydersiden af grøften. Der vil med mellemrum laves 
små faskiner på 1-2 m3 under grøften. 

De to marker, der ligger på matr.nre. 10c Troelstrup 
By, Haslev og 11e Bråby By, Bråby, er adskilt af 
vandløbet Søbæk. For at der i fremtiden kan være 
bedre samdrift mellem de to marker, etablerer Bane-
danmark en 6,00 m bred markvejsoverkørsel over 
Søbæk.  

Omvejen til matr.nr. 10c Troelstrup By, Haslev bli-
ver på ca. 2x 6.000 m  

Bemærkninger til forslaget 

Ejeren af matr.nr. 10a m.fl. påpegede, at broen over 
Søbæk ved Videbæksvej er for smal til at betjene 
moderne landsbrugsmaskiner. Enten må broen udvi-
des eller også bliver der tale om en omvej på yderli-
gere ca. 4 km. Et alternativ kunne være etablering af 
en ny adgangsvej fra syd til matr.nr. 10c, men dette 
vil medføre landbrugstrafik gennem villaområdet. 
Hvis der skal etableres adgang til matr.nr. 10c fra 
Skuderløsevej er det nødvendigt at etablere en mark-
vej langs det sydlige skel på matr.nr. 11e, idet der 
dyrkes forskellige afgrøder på de to marker. Der er i 
dag et kørespor mellem matr.nr. 10a og 11a, men 
ejeren ønsker ikke etableret en egentlig adgangsvej 
nord for banen, idet hun forudser, at en sådan vej vil 
blive benyttet til offentlig færdsel til gene for begge 
ejendommene. Ejerens primære ønske er, at overkør-
sel 164 opretholdes og sikres med bomanlæg. I givet 
fald vil hun være tilfreds med etablering af en over-
kørsel over Søbæk syd for banen uden etablering af 
en markvej i forbindelse med hermed. Hun påpegede, 
at man med en sådan løsning vil spare anlæggelse af 
ny adgangsvej og markvej fra Skuderløsevej samt de 
betydelige ulemper og forringelser, som den store 
omvej for landbrugskørslen indebærer. Ejeren tager 
generelt forbehold overfor de af Banedanmark frem-
førte synspunkter vedrørende beregning af omvejser-
statning m.v. 

Banedanmark erkendte, at broen på Videbækvej ikke 
er egnet til landbrugsmaskiner, og at den anviste 
fremtidige adgangsvej derfor ikke er brugbar. Resul-
tatet kan derfor blive en omvej på 2 x 10.000 m. Ba-
nedanmark ønsker ikke at etablere et automatisk bo-
manlæg ved overkørsel 164. Dels ønskes så få sikre-
de overkørsler som muligt, dels vil det være forbun-
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det med store omkostninger at etablere anlægget. Der 
var ikke foretaget en beregning af udgiften på det 
konkrete sted, men baseret på tidligere erfaringer må 
det lægges til grund, at udgiften som minimum vil 
udgøre ca. 2,2 mio. kr. for selve anlægget. Hertil 
kommer udgiften til de fornødne terrænreguleringer 
og vejanlæg gennem overkørslen, afhængig af de 
krav, som Trafikstyrelsen i givet fald vil stille. Hvis 
der er afhængighed i forhold til andre signalanlæg, 
vil udgiften blive væsentlig større. Hertil kommer, at 
etableringen af bomanlægget vil fordyre den beslut-
tede fremtidige signaludskiftning på de danske bane-
strækninger med 1 – 5 mio. kr., alt efter om der er 
signalafhængighed eller ej. Hvis der etableres et au-
tomatisk bomanlæg, skal der etableres adgangsvej til 
anlægget til brug for vedligeholdelse af dette. 

Repræsentanten for Faxe Kommune tilkendegav, at 
kommunen vil modsætte sig en adgangsvej fra syd 
gennem villakvarteret. 

Kommissionens beslutning 

Det er kommissionens umiddelbare vurdering, at 
omkostningerne ved etablering af et automatisk bo-
manlæg på dette sted vil stå i misforhold til størrelsen 
og værdien af de arealer, som overkørslen er anlagt 
til at betjene, selv når man tager den lange omvej og 
udgiften til etablering af de af Banedanmark foreslå-
ede afløsningsforanstaltninger i betragtning. Kom-
missionen var dog enig med ejeren i, at det vil være 
nødvendigt at etablere en markvej langs det sydlige 
skel på matr.nr. 11e, og inden der træffes endelig 
beslutning, ønsker kommissionen en konkret bereg-
ning af omkostningerne ved etablering af et boman-
læg på dette sted. 

Kommissionen er enig med kommunen i, at det vil 
være uhensigtsmæssigt at etablere en adgangsvej fra 
syd gennem villakvarteret.  

Kommissionen er opmærksom på de ulemper, som 
den store omvej for landbrugstrafikken vil indebære, 
både for driften af ejendommen og for den alminde-
lige færdsel på vejen. Kommissionen opfordrer der-
for parterne til at overveje en løsning, hvorefter der 
etableres en overkørsel over Søbæk også nord for 
banen samt den fornødne befæstning af et kørespor 
langs banen mellem bygningerne på de to ejendom-
me, men uden udlæg og anlæg af en egentlig ad-
gangsvej, idet der fortsat skal etableres adgang fra 
Skuderløsevej. 

Endelig beslutning om overkørslens fremtid og de 
fornødne afløsningsforanstaltninger træffes ved eks-
propriationen. 

Faxe Kommune, Privat niveauoverkørsel nr. 165 
km 77.769 

Besigtigelsesplan 4 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørsel 165 er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for ejeren af Conradsfeldt". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led i begge sider. 
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner. 

Følgende ejendomme grænser op til overkørsel nr. 
165: 

Matr.nre. 10a, 10c, 14 Troelstrup By, Haslev, 
matr.nre. 7a, 8a, 11e, 11f, Bråby By, Bråby samt 3a 
Skuderløse By, Teestrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 201 ha. 
Ejer: Cathrine Riegels Gudbergsen 
Ejendommens beliggenhed: Skovholmslundvej 6, 
4690 Haslev 

Matr.nre. 11a Bråby By, Bråby, 22b, 23b og 34 
Teestrup By, Teestrup og 3b Skuderløse By, 
Teestrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 122 ha.  
Ejer: Cathrine Riegels Gudbergsen 
Ejendommens beliggenhed: Konradsfeldvej 2, 4690 
Haslev 

Begge ejendomme bliver drevet fra Broksø Gods, 
Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle. 

Overkørsel nr. 165 benyttes til færdsel mellem 
matr.nr. 10a Troelstrup By, Haslev og matr.nr. 11e 
Bråby By, Bråby med et areal på ca. 12 ha. Mellem 
matr.nr. 10a Troelstrup By, Haslev og overkørslen 
passeres matr.nr. 11a m.fl. Bråby By, Bråby, der 
tilhører en anden landbrugsejendom, men med sam-
me ejerforhold. Adgangsvejen er ikke i dag udlagt 
som privat fælles vej. 
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På matr.nr. 11e Bråby By, Bråby er der ifølge matri-
kelkortet udlagt 7,53 m bred privat fællesvej. Vejen 
eksisterer ikke i marken. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Fra landbrugsejendommens bygninger på matr.nr. 
10a Troelstrup By, Haslev skal færdslen til matr.nr. 
11e Bråby By, Bråby ske ad kommunevejene Skov-
holmslundvej, Teestrupvej, Videbæksvej, Teestrup 
Overdrevsvej, Konradsfeldvej krydsning ved 6m 
bred vejoverføring hvor der kan laves vægtbegræns-
ning, Skuderløsevej, ad ny vej over matr.nr. 10bu 
Bråby By, Bråby til matr.nr. 11e smst.  

Den nye vej er nærmere beskrevet under overkørsel 
164. 

Omvejen til matr.nr. 11e Bråby By, Bråby er på ca. 
2x 5.000 m til ca. 12 ha. 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 165 tilbydes ve-
derlagsfrit den tilgrænsende ejendom, matr.nr. 11e 
Bråby By, Bråby syd for banen. 

De private fællesveje syd og nord for banen nedlæg-
ges som vist med grønt på besigtigelsesplan 4, og 
overgår til ejers frie råden. 

 

Bemærkninger til forslaget 

Der henvises til det overfor under overkørsel 164 
anførte. 

Ejeren af matr.nr. 10bu tilkendegav, at han ønsker 
den nye adgangsvej anlagt så tæt ved skellet som 
muligt, også selv om det medfører indgreb i hegnet 
langs skellet. Vejen ønskes også ført direkte ud på 
Skuderløsevej. Han har ikke indvendinger imod, at 
træet ved vejen fældes. 

Banedanmark tilkendegav, at man ikke ønskede at 
gøre for stort et indgreb i hegnet langs skellet, men at 
man var indstillet på at beskære hegnet og at flytte 
vejen så tæt mod skellet som det er muligt uden at 
fjerne hegnet. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
nedlæggelse af overkørslen, samt at vejen over 
matr.nr. 10bu i givet fald føres så tæt mod skellet 
som muligt uden at fjerne hegnet. 

Med hensyn til afløsningsforanstaltninger henvises til 
det under overkørsel 164 anførte. 

Faxe Kommune, Privat niveauovergang km 
78.068 

Besigtigelsesplan 4 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Ved ekspropriationsforretningen d. 04.02.1918 i 
anledning af afløsning af de offentlige overkørsler nr. 
166 og 167 med en 6.00 m vejoverføring i km 78.393 
blev det vedtaget at etablere en privat overgang med 
låge i km 78.068 med færdselsret for matr.nr. 10d, 
10p, 10e, 11a Bråby By, Bråby samt for vogterhus 
nr. 18b. 

Nuværende forhold 

Overgangen er beliggende i det åbne land. 

Overgangen benyttes ikke og er tilgroet. Der er en 
ødelagt låge på banens sydlige side som gør det mu-
ligt at komme ind på banens areal fra Toftevej. På 
den nordlige side af banen er der en relativ bred grøft 
med tæt bevoksning, herefter kommer der et hegn 
med en ødelagt låge. 

Følgende ejendomme grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 11a Bråby By, Bråby, 22b, 23b og 34 
Teestrup By, Teestrup og 3b Skuderløse By, 
Teestrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 122 ha.  
Ejer: Cathrine Riegels Gudbergsen 
Ejendommens beliggenhed: Konradsfeldvej 2, 4690 
Haslev 

Matr.nr. 41 Bråby by, Bråby 
Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 1050 m².  
Ejer: Jørgen Sten Jensen 
Ejendommens beliggenhed: Toftevej 4, 4690 Haslev 

Matr.nre. 11d og 11g Bråby by, Bråby 
Ejendommen er en samlet ejendom på ca. 1138 m².  
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Ejer: Viggo Petersen 
Ejendommens beliggenhed: Toftevej 2, 4690 Haslev 

Ovennævnte ejendomme har alle færdselsret til over-
gangen jf. redegørelse fra Den Ledende Landinspek-
tør fra 1998, og der er yderligere tre ejendomme, der 
ikke grænser op til overgangen, men som har færd-
selsret til overgangen. Disse er følgende:  

Matr.nr. 10d Bråby by, Bråby 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 2,5 ha.  
Ejer: Christina Thiim 
Ejendommens beliggenhed: Skuderløsevej 20, 4690 
Haslev 

Matr.nre. 12a og 10bu Bråby by, Bråby 
Ejendommen er en landbrugsejendom uden beboelse 
på ca. 39 ha.  
Ejer: Bent Lund Larsen 
Ejendommens beliggenhed: Skuderløsevej 16D, 
4690 Haslev 

Matr.nre. 10q og 10am Bråby by, Bråby 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 1 ha.  
Ejer: Henriette Petersen og Søren Petersen 
Ejendommens beliggenhed: Toftevej 1, 4690 Haslev 

Matr.nr. 10p Bråby by, Bråby 
Beboelsesejendom på ca. 2,4 ha. 
Ejer: Verner Dahl Brorson 
Ejendommens beliggenhed: Toftevej 3, 4690 Haslev   

Ingen af ovenstående ejendomme har arealer på beg-
ge sider af banen.  

Banedanmarks forslag 

Overgangen nedlægges. 

Overgangen slettes fra matrikelkortet. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ikke bemærkninger til Banedanmarks 
forslag. Kommissionen godkendte forslaget. 

Faxe Kommune, Privat niveauovergang km 
79.824 

Besigtigelsesplan 5 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Ved banens anlæg i 1868 blev der på dette sted an-
lagt en offentlig overkørsel "for vejen fra Skuderlø-
se". 

I forbindelse med salg i 1972 af det tidligere vogter-
hus ved overkørslen (nu matr.nr. 54 Skuderløse By, 
Teestrup) blev det konstateret, at overkørslen er ned-
lagt i 1916 og erstattet af en privat overgang. Der 
foreligger ikke oplysning om, hvem der har færdsels-
ret til denne overgang. 

Nuværende forhold 

Overgangen er beliggende i det åbne land. 

På østlige side af banen er der et hegn med en låge 
ind mod banens areal. Denne benyttes af Banedan-
mark som adgangsvej til banens areal. På den vestli-
ge side af banen er der dyrket areal. Overgangen er 
ikke at se i marken.  

Der findes ingen ejendomme med areal på begge 
sider af banen.  

Følgende ejendomme grænser op til overgangen: 

Matr.nr. 54 Skuderløse by, Teestrup 
Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 825 m².  
Ejer: Grethe Nielsen 
Ejendommens beliggenhed: Skuderløse Indelukke 
21, 4690 Haslev 

Matr.nr. 9c Skuderløse By, Teestrup 
Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 4880 m².  
Ejer: Erik Birger Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Skuderløse Indelukke 
26, 4690 Haslev 

Matr.nre. 9a, 37b Bråby By, Bråby og 8c Skuderløse 
By, Teestrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 83 ha.  
Ejer: Erik Peter Rasmussen 
Ejendommens beliggenhed: Hammersgårdvej 4, 4690 
Haslev 

Banedanmarks forslag 

Overgangen nedlægges. 
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Overgangen slettes fra matrikelkortet og rampearea-
lerne tilbydes vederlagsfrit til de tilgrænsende ejen-
domme, matr.nr. 9c Skuderløse by, Teestrup nord for 
banen og matr.nr. 8c smst. syd for banen. 

Den private fællesvej syd for banen nedlægges som 
vist med grønt på besigtigelsesplan 5. 

Bemærkninger til forslaget 

Ejeren af matr.nr. 9c var stærkt interesseret i at mod-
tage det aflagte rampeareal.  

Også ejeren af matr.nr. 54, som – uden tilladelse fra 
Banedanmark – har etableret et plankeværk på area-
let, udtrykte interesse for at overtage det. 

Banedanmark tilkendegav efterfølgende overfor 
kommissionen, at man ønskede at beholde arealet for 
fortsat at sikre adgang til banearealet fra Skuderløse 
Indelukket. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
nedlæggelse af overgangen, og om overførsel af det 
aflagte rampeareal syd for banen til matr.nr. 8c. 
Arealet nord for banen forbliver baneareal. 

Faxe Kommune, Privat niveauoverkørsel nr. 172 
km 80.222 

Besigtigelsesplan 5 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Anders Hansen og Lars Andersen". Der blev 
samtidig etableret en 6 alen bred parallelvej på ba-
nens venstre, østlige side fra overkørslen mod syd "til 
Lars Andersens lod". 

Nuværende forhold 

Overkørsel nr. 172 er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led i begge sider. 
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overkørslen: 

Matr.nre. 6e, 6y, 51ab og 8q Skuderløse By, Teestrup 

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 21 ha.  
Ejer: Per Henrik Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Skuderløse Indelukke 
24, 4690 Haslev 

Ejendommen har færdselsret til overkørslen jf. rede-
gørelse fra Den Ledende Landinspektør ved de i drift 
værende statsbaner fra 1998, og der er yderligere én 
ejendom der ikke grænser op til overkørslen, men 
som har færdselsret til overkørslen. Denne er følgen-
de:  

Matr.nr. 5b, 5r 19o, 19u, 19x, 51m Skuderløse By, 
Teestrup  
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 66 ha.  
Ejer: Raymond Jeppe Kaare 
Ejendommens beliggenhed: Skuderløse Indelukke 
18A, 4690 Haslev 

Landbrugsejendommen matr.nr. 6e mfl. Skuderløse 
By, Teestrup er på i alt ca. 21 ha. Ejendommens 
bygninger ligger på matr.nr. 6e Skuderløse By, 
Teestrup. Overkørsel nr. 172 benyttes i den daglige 
drift, hvor køer afgræsser den ca. 7,6 ha. store 
matr.nr. 6y smst., hvoraf ca. 3,5 ha. er engareal, der 
periodevist står under vand, og ca. 4 ha. dyrkes i 
omdrift nogle år.  

Landbrugsejendommen matr.nr. 5b mfl. Skuderløse 
By, Teestrup er på ialt ca. 66 ha. Ejendommens 
bygninger ligger på matr.nr. 5b Skuderløse By, 
Teestrup. Overkørsel nr. 172 benyttes i forbindelse 
med færdslen til den 0,9 ha. store matr.nr. 5r smst., 
der benyttes til jagt. Tidligere har der været plantet 
juletræer på arealet. For at komme fra ejendommens 
bygninger til matr.nr. 5r smst. har landbrugsejen-
dommen færdselsret over matr.nre. 6e og 6y Skuder-
løse By, Teestrup. Der er ikke dyr på ejendommen. 

Overkørsel nr. 172 er eneste vejadgang til matr.nr. 6y 
og 5r Skuderløse By, Teestrup for henholdsvis land-
brugsejendom matr.nr. 6e og landbrugsejendom 
matr.nr. 5b. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet 

Banedanmarks primære forslag er at der gennemføres 
en jordfordeling, hvorved begge de afskårne arealer, 
Per Hansens, matr.nr. 6y Skuderløse By, Teestrup og 
Raymond Jeppe Kaares, matr.nr. 5r Skuderløse By, 
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Teestrup, eksproprieres. Disse arealer kan efterføl-
gende afhændes til inddragelse under Erik Peter 
Rasmussens ejendom matr.nr. 8c smst. Samtidig 
afstår Raymond Jeppe Kaare et areal på ca. 5 ha. af 
matr.nr. 5b Skuderløse By, Teestrup, som vist med 
skravering på besigtigelsesplan 5, til inddragelse 
under en anden af Per Hansens ejendomme matr.nr. 
20a smst. Det foreslås, at også sidst nævnte areal-
overførsel gennemføres ved ekspropriation.  

Rampearealerne ved overkørsel nr. 172 tilbydes ve-
derlagsfrit den tilgrænsende ejendom, matr.nr. 6e 
mfl. Skuderløse by, Teestrup. 

Banedanmarks alternative forslag er at nedlægge 
overkørslen, og sikre adgang til de afskårne arealer 
via en omvej. For landbrugsejendommen 6e mfl. 
Skuderløse By, Teestrup og landbrugsejendommen 
5b mfl. Skuderløse By, Teestrup skal færdslen til 
henholdsvis matr.nr. 6y Skuderløse By, Teestrup og 
matr.nr. 5r Skuderløse By, Teestrup ske via kommu-
nevejene Skuderløse Indelukke, Skuderløsevej og 
Hammersgårdvej. Herfra skal der etableres en ny 
privat fællesvej over matr.nre. 9a Bråby By, Bråby 
og 8c Skuderløse By, Teestrup.  

Vejens befæstelse er dimensioneret for landbrugstra-
fik, og skal bruges som markvej. Vejens kurver er 
dimensioneret så et 7 m langt køretøj kan køre igen-
nem. Det samlede vejudlæg er 900 m langt og 6 m 
bredt, heraf er 3 m grusbelagt vej, med 1,5 m 
grøft/”faskine” i vejens ene side. Der er 0,5 m rabat 
på hver side af grusvejen og endelig 0,5 m rabat på 
ydersiden af grøften. Der vil med mellemrum etable-
res små faskiner på 1-2 m3 under grøften. 

Omvejen til matr.nr. 6y Skuderløse By, Teestrup 
bliver på 2 x 5400 m til ca. 7,5 ha.  

For matr.nr. 5r Skuderløse By, Teestrup skal der 
skaffes færdselsret ved udlæg af privat fællesvej over 
matr.nr. 6y Skuderløse By, Teestrup til overkørsel nr. 
172. Herfra kan den eksisterende færdselsret benyt-
tes.  

Omvejen til matr.nr. 5r Skuderløse By, Teestrup 
bliver på 2 x 4460 m til ca. 0,9 ha. 

Et alternativt forslag er at nedlægge overkørslen, og 
sikre adgang til de afskårne arealer via en omvej. 
Ovennævnte beskrivelse er identisk fsva. adgangen 
og omvejen fra matr.nr. 6e Skuderløse By, Teestrup 
til matr.nr. 6y smst. I stedet for at sikre omvej til 

matr.nr. 5r Skuderløse By, Teestrup fra matr.nr. 5b 
smst., eksproprieres matr.nr. 5r smst., da omkostnin-
ger og gener ved forlængelse af vej over matr.nr. 6y 
smst. ikke synes at stå i rimeligt forhold til karakte-
ren og værdien af matr.nr. 5r. 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 172 vil også i 
denne løsning kunne tilbydes vederlagsfrit til den 
tilgrænsende ejendom, matr.nr. 6e mfl. Skuderløse 
by, Teestrup. 

Bemærkninger til forslaget 

Ejeren af matr.nr. 8c og 9a modsatte sig etableringen 
af ny adgangsvej over ejendommen. Der var indledt 
en fredningssag vedrørende de arealer, der ville 
komme til at ligge mellem vejen og Susåen, og det 
ville være uheldigt for dette fredningsprojekt, hvis 
vejen etableres, ligesom vejen vil være ødelæggende 
for jagten på ejendommen. Ejeren modtager gerne de 
afskårne arealer, matr.nr. 6y og 5v, forudsat at prisen 
er acceptabel. Hvis det bliver nødvendigt at skaffe 
anden erstatningsjord til ejeren af matr.nr. 6y end den 
erstatningsjord, der er nævnt i Banedanmarks forslag, 
kan han tilbyde et dyrkbart areal på ca. 5,63 ha be-
liggende ved Bråbyvej. Omvejen til dette areal vil 
ikke blive større end omvejen til det afskårne areal. 

Ejeren af matr.nr. 6y ønskede ikke at beholde arealet 
med den lange omvej, som Banedanmarks alternative 
forslag indebærer. Han kan acceptere Banedanmarks 
primære forslag om en jordfordeling, men han vil 
ikke betale den pris for det tilbudte erstatningsareal, 
som ejeren af matr.nr. 5b kræver. Han er ikke inte-
resseret i det erstatningsareal ved Bråbyvej, som 
ejeren af matr.nr. 8c har tilbudt, på grund af den lan-
ge omvej. Hvis det ikke er muligt at gennemføre en 
jordfordeling, ønsker han at afstå matr.nr. 6y mod en 
erstatning, som giver ham mulighed for selv at indgå 
aftale om jordkøb og / eller gødningsaftaler, der mu-
liggør opretholdelse af den nuværende kvægbestand 
på ejendommen. 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 5b m.fl. tilkendegav, 
at han kun ville afstå det omhandlede areal af 
matr.nr. 5b, hvis han for dette areal, som udgør ca. 
5,5 ha, og for matr.nr. 5r på 0,9 ha modtager en are-
alpris på 2,1 mio. kr. Hertil kommer erstatning for 
forringede muligheder for jagt, fiskeri, kreaturvan-
ding, maskinudnyttelse m.v. Ejeren påpegede især 
den rekreative værdi af matr.nr. 5r, som har 40 % af 
ejendommens Suså-længde med tilhørende herlig-
hedsværdi, jagt og fiskeri. Ejeren nævnte også, at der 
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var planlagt etablering af juletræskultur på det areal, 
der i givet fald skal afstås af matr.nr. 5b. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
nedlæggelse af overkørslen. Kommissionen fandt, at 
omkostningerne ved etablering af den lange ad-
gangsvej fra Hammersgårdvej til matr.nr. 6y og 5r 
stod i misforhold til værdien af de afskårne arealer. 
Under forudsætning af, at det er muligt at afhænde 
arealerne til én af naboejendommene til en rimelig 
pris, er kommissionen derfor indstillet på, at der ikke 
anlægges en adgangsvej over matr.nr. 9a og 8c, men 

at arealerne eksproprieres som afskårne arealer, jf. 
princippet i ekspropriationsproceslovens § 16, stk. 3, 
jf. stk. 2. 

Kommissionen fandt, at det krav, som ejeren af 
matr.nr. 5b har stillet for afståelse af det omhandlede 
erstatningsareal, svarende til en arealpris på knap 
350.000 kr. pr. ha, er helt ude af proportion med 
arealets reelle handelsværdi. Kommissionen fandt 
derfor ikke grundlag for at søge den af Banedan-
marks foreslåede jordfordeling gennemført. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Erling Christensen 

/Sine H. Kjeldsen 

 

Torsdag den 22. april 2010, kl. 8.30, samledes 
kommissionen på ny på Dalby Hotel, Vordingborg-
vej 425, Dalby, 4690 Haslev, for at fortsætte den d. 
21. april 2010 påbegyndte besigtigelsesforretning 
vedrørende nedlæggelse af overkørsler på jernbane-
strækningen Køge – Næstved. 

Ved dagens møde behandledes strækningen i Næst-
ved Kommune, samt offentlig overkørsel 173 (Faxe 
Kommune). 

Til stede var de samme deltagere som ved gårsdagens 
møde, idet dog repræsentanten fra Køge Kommune 
ikke mødte.  

Som repræsentant for Næstved Kommune tiltrådte  
Elmer Jacobsen kommissionen.  

Endvidere mødte fra Næstved Kommune Anders 
Gedde Pedersen, Miljø & Teknik. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen.  

Følgende passerede:  

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for det 
forelagte projekt i Næstved Kommune samt for 
Offentlig overkørsel 173 (Faxe Kommune). 

For så vidt angår den generelle del af forslag til tek-
niske bestemmelser m.v. for projekterne henvises til 
det ovenfor under mødet d. 21. april 2010 anførte. 

Særlige bestemmelser 

Faxe Kommune 

Faxe Kommune, Offentlig niveauoverkørsel nr. 
173 km 81.103 

Besigtigelsesplan 6 og besigtigelsesplan 3 (der er 
fremsendt revideret besigtigelseplan 6 til de, der har 
interesse i  matr.nr. 58). 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for vejen fra Skuderløse til Gjødstrup". 

Nuværende forhold 

Overkørsel nr. 173 er beliggende i det åbne land. 
Overkørsel nr. 173 ligger på en kommunevejen 
Stoksbjergvej, og er sikret med varslingsanlæg med 
blinklys og klokke. 

Følgende ejendomme grænser op til overgangen: 

Matr.nr. 58 Skuderløse By, Teestrup 
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Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 753 m². 
Ejer: Christian Funch Jensen 
Ejendommens beliggenhed: Stoksbjergvej 32, 4690 
Haslev 

Matr.nre. 57 Skuderløse By, Teestrup 
Ejendommen er en bygningsløs ejendom på ca. 6655 
m².  
Ejer: Gisselfeld kloster 
Vurderingsejendommens adresse: Villa Gallinavej 3, 
4690 Haslev 

Matr.nre. 1an, 1ao, 1ap og 1o Hesede Hgd., Bråby, 
1b Gødstrup By, Toksværd, 1m og 2k Gisselfeld 
Kloster Hgd., Bråby, 1c Tybjerglille By, Tybjerg, 2e, 
10 og 11 Boserup By, Toksværd er en samlet skov-
ejendom på ca. 904 ha. 
Ejer: Gisselfeld Kloster 
Vurderingsejendommens adresse: Villa Gallinavej 3, 
4690 Haslev 

Overkørslen har et stort opland, da Stoksbjergvej 
forbinder Skuderløse med Gødstrup. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen opgraderes sikkerhedsmæssigt med au-
tomatisk ½ bomanlæg. 

Vejen udvides på begge sider af overkørslen til 6 m's 
bredde i en afstand af 20 m fra nærmeste skinnekant. 
På begge sider af vejen laves drænrender indtil ca. 10 
m fra nærmeste skinne. Drænrenden gives udløb til 
banens grøfter. 

Størstedelen af den nye vejs udvidelse holder sig 
inden for eksisterende vejudlæg. Nordvest for banen 
udvides banens vejudlæg dog, for at gøre plads til 
den øgede vejbredde.  

Syd og nordvest for banen tinglyses et oversigtsareal, 
som vist med krydsskravering på besigtigelsesplan 6, 
hvor beplantningen ikke må overstige 0,5 m i højden 
og der ikke må ske terrænregulering uden tilladelse 
fra Banedanmark. 

Bemærkninger til forslaget 

Det konstateredes, at de nødvendige oversigtsarealer 
ikke var korrekt angivet på besigtigelsesplanen. Der 
skal lægges oversigtsareal på matr.nr. 58, og over-
sigtsarealet syd for banen og vest for Stoksbjergvej 
skal forlænges, så anlægget er synligt i en afstand af 

150 m fra anlægget. Oversigtsarealet øst for Stoks-
bjergvej indskrænkes i bredden, så det kun gælder fra 
vejkanten og til forkant af eksisterende stendige øst 
for vejen. Dette vil blive rettet i ekspropriationsmate-
rialet. Af hensyn til oversigten vil det formentligt 
være nødvendigt at sænke vejbanen umiddelbart syd 
for anlægget. Det påregnes at dette kan gøres uden at 
påvirke naboejendommene. Det konstateredes endvi-
dere, at det bliver nødvendigt at forlægge den skov-
vej, som udmunder i Stoksbjergvej umiddelbart nord 
for anlægget, idet udmundingen skal være mindst 35 
m fra anlægget.  

Indkørsel til matr.nr. 58 er ligeledes for tæt på an-
lægget og skal flyttes til den nye vej, jf. nedenfor 
under overkørsel 174. 

 

 

Kommissionens beslutning 

Med de nævnte ændringer godkendte kommissionen 
Banedanmarks forslag om opgradering af overkørs-
len. 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden inden 
ekspropriationen at udarbejde et planbogskort, som 
viser præcist hvor skellene mellem banens areal og 
naboejendommene er. 

Næstved Kommune  

Næstved Kommune, Privat overkørsel nr. 174 km 
81.525 

Besigtigelsesplan 6 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
som en offentlig overkørsel "for vejen til Porsmosen". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørsel nr. 174 ligger på den private fællesvej, 
Ravnstrupvej, og er sikret med advarselsanlæg med 
blinklys og klokke. 
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner.  
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Følgende ejendomme grænser op til overgangen: 

Matr.nr. 24 Gødstrup By, Toksværd 
Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 753 m². 
Ejer: Gisselfeld Kloster 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 23, 4684 
Holmegaard 

Matr.nre. 1an, 1ao, 1ap og 1o Hesede Hgd., Bråby, 
1b Gødstrup By, Toksværd, 1m og 2k Gisselfeld 
Kloster Hgd., Bråby, 1c Tybjerglille By, Tybjerg, 2e, 
10 og 11 Boserup By, Toksværd er en samlet skov-
ejendom på ca. 904 ha.. 
Ejer: Gisselfeld Kloster 
Vurderingsejendommens adresse: Villa Gallinavej 3, 
4690 Haslev 

Matr.nr. 1a, 1h Gødstrup By, Toksværd, 1d, 1al, 1am 
Hesede Hgd., Bråby 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 72 ha., 
hvor 1a og 1h Gødstrup By, Toksværd grænser op til 
overkørslen. 
Ejer: Gisselfeld kloster 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 6, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 2d, 5b, 7e, 8a Gødstrup By, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 50 ha., 
hvor matr.nre. 2d og 7e smst. på hhv. 3,8 ha. og 3,7 
ha. begge ligger nord for banen, mens 5b og 8a smst. 
på hhv. 3 ha. og 39 ha. er beliggende syd for banen. 
Ejendommens bygninger er beliggende på matr.nr. 8a 
smst. 
Ejer: Peter Kristiansen 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 2, 4684 
Holmegaard 

Overkørslen betragtes af Banedanmark som en privat 
overkørsel, men den er stadig anført som offentlig på 
ejendomskortet, jf. redegørelse fra Den Ledende 
Landinspektør fra 1998. Efter samtale med Næstved 
Kommune er det blevet fastslået at overkørslen er 
privat.  

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Al trafik gennem overkørslen henvises i stedet til at 
krydse banen gennem offentlig overkørsel nr. 173 der 
sikres med automatisk ½ bomanlæg, jf. beskrivelse af 
overkørsel nr. 173.  

Som afløsning for overkørslen, etableres en 6 m bred 
privat fællesvej med grusbelægning langs nordsiden 
af banen, fra Stoksbjergvej og op til Ravnstrupvej 
langs banen over matr.nr. 1h Gødstrup by, Toksværd 
og 1al Hesede Hgd, Bråby.  

Den nye vejs befæstelse er dimensioneret for let tra-
fik og max 10 lastbiler pr. døgn i årsgennemsnit, da 
den skal kunne bruges til transport af tømmer. Vejens 
kurver er desuden dimensioneret så et påhængs- og et 
sættevognstog kan komme igennem. Det samlede 
udlæg for vejen er ca. 400 m langt og 6 m bredt, her-
af 3 m grusbelagt vej, med 1,5 m grøft i vejens ene 
side. Der er 0,5 m rabat på hver side af grusvejen og 
endelig 0,5 m rabat på ydersiden af grøften. Der etab-
leres med mellemrum aflastning til banens grøft. 

I forbindelse med vejens anlæg vil der blive afholdt 
vejsyn af vejmyndigheden, Næstved Kommune, med 
det formål at få fastlagt bestemmelser for fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter mv. Bestemmelserne om-
kring sådan et vejsyn fremgår af lov om private fæl-
lesveje, LBK nr. 433 af 22/05/2008 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 174 tilbydes ve-
derlagsfrit til de tilgrænsende ejendomme, matr.nr. 
1h og 24 Gødstrup by, Toksværd samt 1al Hesede 
Hgd, Bråby nord for banen og matr.nr. 1a og 1ao 
smst. syd for banen. 

Den private fællesvej syd for banen nedlægges som 
vist med grønt på besigtigelsesplan 6 fra overkørslen 
ned til Gødstrupvej, og overgår til ejers frie råden. 

Følgende ejendomme vil få ændrede adgangsforhold: 

Matr.nr. 1a, 1h Gødstrup By, Toksværd, 1d, 1al, 1am 
Hesede Hgd. Bråby. Fra ejendommens bygninger på 
matr.nr. 1a Gødstrup By, Toksværd, benyttes kom-
munevejen Gødstrupvej videre ad Stoksbjergvej hvor 
banen krydses ved den offentlige overkørsel nr. 173 
og den ny anlagte vej over 1h Gødstrup By, Tok-
sværd.  

Omvejen bliver på ca. 2x 400 m til ca. 17,6 ha. 

Matr.nr. 2d, 5b, 7e, 8a Gødstrup By, Toksværd. Fra 
ejendommens bygninger på matr.nr. 8a, benyttes 
kommunevejen Gødstrupvej videre ad Stoksbjergvej 
hvor banen krydses ved den offentlige overkørsel nr. 
173 og den ny anlagte vej som over 1h Gødstrup By, 
Toksværd. 



 17 22.04.2010 

Matr.nr. 2d, 7e, 8a og 5b Gødstrup by, Toksværd:  

Fra ejendommens bygninger på matr.nr. 8a Gødstrup 
by, Toksværd benyttes kommunevejen Gødstrupvej 
videre ad kommunevejen Stoksbjergvej hvor banen 
krydses ved den offentlige overkørsel nr. 173 og den 
nyanlagte vej langs jernbanens nordside til matr.nr. 
7e Gødstrup by, Toksværd.   

Omvejen er på ca. 2x 2950 m til ca. 3,7 ha. 

Fra ejendommens bygninger på 8a Gødstrup by, 
Toksværd benyttes kommunevejen Gødstrupvej vide-
re ad kommunevejen Stoksbjergvej hvor banen kryd-
ses ved den offentlige overkørsel 173 og den nyan-
lagte vej langs jernbanens nordside til matr.nr. 2d 
Gødstrup by, Toksværd.   

Omvejen er på ca. 2x 750 m til ca. 3,8 ha. 

I forbindelse med vejens anlæg vil der blive afholdt 
vejsyn af vejmyndigheden, Næstved Kommune, med 
det formål at få fastlagt bestemmelser for fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter mv. Bestemmelserne om-
kring sådan et vejsyn fremgår af lov om private fæl-
lesveje, LBK nr. 433 af 22/05/2008. 

Bemærkninger til forslaget 

Gisselfeld Kloster samt ejeren af matr.nr. 58 proteste-
rede mod nedlæggelse af overkørslen, og den heraf 
følgende etablering af den nye adgangsvej mellem 
overkørslen og Stoksbjergvej. Gisselfeld Kloster 
påpegede, at overkørslen i dag bruges af offentlighe-
den i forbindelse med færdsel til søen (Gødstrup Sø). 
Hvis man nedlægger overkørslen bliver det nødven-
digt at fjerne den eksisterende vej syd for banen, 
ellers vil folk fortsat benytte vejen og krydse banen 
ulovligt på det sted, hvor den nuværende overkørsel 
ligger. De besøgende benytter i dag et areal ved 
matr.nr. 1d til parkering i forbindelse med udflugter 
til Gødstrup Sø. Hvis den nye vej anlægges bliver det 
nødvendigt at sikre fornødne parkeringsforhold ved 
vejens udmunding i Stoksbjergvej, ellers vil der blive 
tale om uhensigtsmæssige parkeringer ved vejen til 
gene for såvel den almindelige færdsel som godsets 
driftskørsel. Det forudsættes, at vejen anlægges med 
de fornødne dimensioner til at betjene store last-
vognstog med sættevogn og anhængere. Gisselfeld 
Kloster vil givet fald kræve omvejserstatning vedrø-
rende alle de arealer, der i dag betjenes via overkørs-
len. 

Der udleveredes brev af 10. april 2010 fra ejeren af 
matr.nr. 58, hvori hun oplyser, at hun netop har købt 
ejendommen, idet hun har lagt vægt på ejendommens 
naturskønne beliggenhed og muligheder for at leje 
jord til heste på naboarealet. Disse muligheder øde-
lægges af den nye vej. Det er hendes opfattelse, at 
der er begået en procedurefejl i forbindelse med 
udarbejdelsen af projektet, idet den tidligere ejer ikke 
har været indkaldt til de obligatoriske offentlige mø-
der. Hun har forhandlet i 2 år med sælger om prisen 
på ejendommen, og han har erklæret, at han ikke 
kendte til vejplanerne. Derfor finder hun det højst 
mærkværdigt, at han nu vælger at sælge ejendommen 
30 % under salgsprisen, hvilket vidner om en væsent-
lig værdiforringelse, hvis grusvejen etableres. Hun 
ønsker primært at overkørsel nr. 174 opretholdes, så 
den planlagte grusvej foran ejendommen ikke etable-
res. Subsidiært ønsker hun at hele ejendommen eks-
proprieres. Mere subsidiært ønsker hun at grusvejen 
flyttes ca. 100 m væk fra ejendommen, at der sættes 
levende hegn op mellem grusvejen og ejendommen, 
og at arealet mellem vejen og ejendommen tillægges 
hende, eller at hun gives brugsret til arealet. 

Banedanmark ønskede ikke at etablere et automatisk 
bomanlæg ved overkørsel 174. Dels ønskes så få 
sikrede overkørsler som muligt, dels vil det være 
forbundet med store omkostninger at etablere anlæg-
get. Der var ikke foretaget en beregning af udgiften 
på det konkrete sted, men baseret på tidligere erfarin-
ger må det lægges til grund, at udgiften som mini-
mum vil udgøre ca. 2,2 mio. kr. for selve anlægget. 
Hertil kommer udgiften til de fornødne terrænregule-
ringer og vejanlæg gennem overkørslen, afhængig af 
de krav, som Trafikstyrelsen i givet fald vil stille. 
Hvis der er afhængighed i forhold til andre signalan-
læg, vil udgiften blive væsentlig større. Hertil kom-
mer, at etableringen af bomanlægget vil fordyre den 
besluttede fremtidige signaludskiftning på de danske 
banestrækninger med 1 – 5 mio. kr., alt efter om der 
er signalafhængighed eller ej.  

Banedanmark ønskede heller ikke at overtage ejen-
dommen matr.nr. 58. Hvis vejen flyttes som ønsket af 
ejeren af denne ejendom vil det medføre et større 
indgreb i matr.nr. 1h. Med hensyn til det nævnte 
parkeringsproblem er det Banedanmarks principielle 
synspunkt, at man må indrette sig efter de parke-
ringsbestemmelser, der gælder for offentlige veje. 

Banedanmark ønskede ikke at fjerne vejen syd for 
overkørsel 174. De eksisterende grøfter langs banen 
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vil blive videreført på begge sider af overkørslen, 
således at grøften vil udgøre en naturlig barriere på 
begge sider af banen. Der vil blive etableret en min-
dre afskærmning ved grøften, så man hindrer at no-
gen ved et uheld kører i grøften. 

Kommissionens beslutning 

Som følge af omkostningerne ved etablering af et 
automatisk bomanlæg var kommissionen principielt 
enig med Banedanmark i, at der ikke var grundlag for 
at etablere et bomanlæg på dette sted tæt ved det 
opgraderede bomanlæg på Stoksbjergvej. Kommissi-
onen konstaterede dog, at der var en ret blød jord-
bund langs banen mellem overkørsel 173 og 174. 
Inden der træffes endelig beslutning i relation til 
overkørsel 174 ønsker kommissionen derfor, at der 
foretages en konkret vurdering af omkostningerne 
ved anlæg af det pågældende vejstykke, baseret på 
fornødne jordbundsundersøgelser. Hvis der træffes 
endelig beslutning om etablering af den nye ad-
gangsvej, anmodede kommissionen Banedanmark 
om sammen med Gisselfeld Kloster at undersøge 
muligheden for etablering af ca. 2-3 parkeringsplad-
ser ved Stoksbjergvej, f.eks. i forbindelse med for-
lægning af skovvejen på matr.nre. 1an og 57. 

Kommissionen fandt, at det areal, som afskæres mel-
lem den nye adgangsvej og matr.nr. 58 og som bliver 
uanvendelig for Gisselfeld Kloster i givet fald bør 
medeksproprieres og tillægges matr.nr. 58. Kommis-
sionen fandt ikke, at der var grundlag for at forlægge 
vejen mod nord som foreslået af ejeren af matr.nr. 
58, idet det vil medføre et større indgreb i matr.nr. 1h 
end nødvendigt. Med hensyn til procedureregler hen-
viste kommissionen til, at den tinglyste ejere af 
matr.nr. 58 var indvarslet rettidigt til besigtigelsesfor-
retningen. 

På forespørgsel fra kommissionen i relation til over-
sigtsforholdene ved den nye adgangsvejs udmunding 
i Stoksbjergvej oplyste Banedanmark, at Faxe Kom-
mune som vejmyndighed havde sagt god for projek-
tet. 

Næstved Kommune, Privat overkørsel nr. 175 km 
81.981 

Besigtigelsesplan 6 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Niels Hansen og Hans Jensen samt til Hans 
Rasmussens udlod". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land og er sikret 
med led.  
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner. 

Følgende ejendomme grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 4a og 4e Gødstrup By, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 23 ha., 
hvor matr.nr. 4a smst. på ca. 17 ha., med driftsbyg-
ningerne, er beliggende syd for banen, mens 4e smst. 
på ca. 6 ha., er beliggende nord for banen. 
Ejer: Sylvest Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrup Bygade 1, 
4684 Holmegaard 

Matr.nr. 1a, 1h Gødstrup By, Toksværd, 1d, 1al, 1am 
Hesede Hgd., Bråby 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 72 ha., 
hvor 1a og 1h Gødstrup By, Toksværd grænser op til 
overkørslen. 
Ejer: Gisselfeld Kloster 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 6, 4684 
Holmegaard 

Ovennævnte ejendomme har færdselsret til overkørs-
len jf. redegørelse fra Den Ledende Landinspektør 
fra 1998, og der er yderligere én ejendom der ikke 
grænser op til overgangen, men som har færdselsret 
til overkørslen. Denne er følgende:  

Matr.nre. 3a og 3k Gødstrup By, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 31 ha. 
Ejer: Erik Ellerød Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrup Bygade 3, 
4684 Holmegaard 

Der er en grusvej til overkørslen. Flere af de færd-
selsberettigede til overkørsel nr. 175 benytter også 
overkørsel nr. 176 i forbindelse med driften af ejen-
dommene.  

Engarealerne på den nordlige side af banen benyttes 
primært til høslet og jagt. Generelt er arealerne vand-
lidende.  

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 
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De færdselsberettigede henvises i stedet til at krydse 
banen ved den offentlige overkørsel nr. 173, der sik-
res med automatisk ½ bomanlæg jf. beskrivelse af 
overkørsel nr. 173. Fra overkørsel nr. 173 benyttes 
den nye private fællesvej der etableres langs banens 
nordside i forbindelse med nedlæggelsen af den pri-
vate overkørsel nr. 174, jf. beskrivelse. Fra 
Ravnstrupvej etableres i forlængelse af denne vej 
yderligere en ny privat fælles vej over matr.nre. 1h, 
2d, 3k, 4e alle Gødstrup by, Toksværd. Vejen etable-
res med grusbelægning og med et vejudlæg på 6 m, 
og dimensioneres til tung landbrugsdrift. 

Vejens befæstelse er dimensioneret for 1 lastbil pr. 
døgn, denne standard er benyttet da traktorer og me-
jetærskere generelt trykker meget let, eftersom de er 
beregnet til kørsel på marker. Vejen skal bruges som 
markvej til transport af alm. landbrugsmaskiner. Ve-
jens kurver er dimensioneret så et 7 m langt køretøj 
kan køre igennem. Det samlede vejudlæg er 450 m 
langt og 6 m bredt, heraf er 3 m grusbelagt vej, med 
1,5 m grøft/”faskine” i vejens ene side. Der er 0,5 m 
rabat på hver side af grusvejen og endelig 0,5 m rabat 
på ydersiden af grøften. Der vil med mellemrum 
etableres små faskiner på 1-2 m3 under grøften. 

Følgende ejendomme får ændrede adgangsforhold: 

Matr.nre. 4a og 4e Gødstrup by, Toksværd. Fra ejen-
dommens bygninger på matr.nr. 4a Gødstrup by, 
Toksværd benyttes kommunevejen Gødstrupvej vide-
re ad Stoksbjergvej, hvor banen krydses ved den 
offentlige overkørsel nr. 173 og den ny anlagte vej til 
matr.nr. 4e Gødstrup by, Toksværd.   
Omvejen er på ca. 2x 1900 m til ca. 6.1 ha. 

Matr.nre. 3a og 3k Gødstrup by, Toksværd. Fra byg-
ninger beliggende på 3a Gødstrup by, Toksværd be-
nyttes kommunevejen Gødstrup Bygade til 
Gødstrupvej videre ad Stoksbjergvej, hvor banen 
krydses ved den offentlige overkørsel nr. 173 og den 
ny anlagte vej til matr.nr. 3k Gødstrup by, Toksværd.   

Omvejen bliver på ca. 2x 1500 m til ca. 6.5 ha. 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 175 tilbydes 
vederlagsfrit til de tilgrænsende ejendomme, matr.nr. 
4e Gødstrup By, Toksværd nord for banen og 
matr.nr. 4a smst. syd for banen. 

Den private fællesvej syd for banen nedlægges som 
vist med grønt på besigtigelsesplan 6 fra overkørslen 
ned til Gødstrupvej, og overgår til ejers frie råden. 

I forbindelse med vejens anlæg vil der blive afholdt 
vejsyn af vejmyndigheden, Næstved Kommune, med 
det formål at få fastlagt bestemmelser for fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter mv. Bestemmelserne om-
kring sådan et vejsyn fremgår af lov om private fæl-
lesveje, LBK nr. 433 af 22/05/2008. 
 
 

Bemærkninger til forslaget 

Ejeren af matr.nr. 4e protesterede mod nedlæggelse 
af overkørslen. Han fremlagde en ejendomsmægler-
vurdering, hvoraf det fremgår, at ejendommen vil 
lide en væsentlig værdiforringelse ved nedlæggelse 
af overkørslen. En alternativ løsning kunne være, at 
der etableres en tunnel under jernbanen. 

Ejerne af matr.nr. 3k og 2d protesterede mod place-
ringen af den nye adgangsvej, som vil ødelægge be-
voksningen og biotoperne på det pågældende sted. 
De finder, at vejen i stedet bør placeres langs banen, 
som på de øvrige strækninger. Repræsentanten for 
Gisselfeld Kloster var enig i denne kritik. Uanset at 
godset ikke er begejstret for etablering af en ny vej 
på godsets areal, fandt han at en placering langs ba-
nen måtte være den eneste naturlige placering af 
hensyn til biotoperne. 

Banedanmark fandt ikke at etablering af en tunnel 
ved overkørsel 175 kunne komme på tale, hverken af 
tekniske eller økonomiske grunde. Placeringen af den 
nye adgangsvej over matr.nr. 4e, 3k og 2d er fastlagt 
efter ønske fra Næstved Kommune, som har henvist 
til, at der i forvejen er udlagt en privat fællesvej over 
matr.nr. 4e, og at man som udgangspunkt bør benytte 
eksisterende veje, hvor de findes. Over matr.nr. 3k er 
der et kørespor på det sted, hvor vejen er foreslået 
anlagt. 

Økonomisk betyder det ikke noget for Banedanmark 
om vejen placeres det ene eller andet sted, idet vejen 
under alle omstændigheder skal ny-anlægges på hele 
strækningen. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen var enig i Banedanmarks synspunkt 
vedrørende muligheden for etablering af en tunnel. 

Uanset at der er udlagt et stykke privat fællesvej på 
matr.nr. 4e finder kommissionen, at den nye ad-
gangsvej mellem overkørsel 174 og 175 bør anlæg-
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ges langs banen, dog nord om matr.nr. 24, således at 
vejen etableres langs den eksisterende transportkorri-
dor, og så man undgår indgreb i bevoksningen på 
matr.nr. 3k og 2d. Med denne ændring godkendte 
kommissionen Banedanmarks forslag om nedlæggel-
se af overkørsel 175. 

 

Næstved Kommune, Privat overkørsel nr. 176 km 
82.509 

Besigtigelsesplan 6 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Niels Hansen og Rasmus Christoffersen samt til 
nogle udlodder tilhørende Christen Nielsen, Jens 
Jensen og Ole Pedersen". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land og sikret 
med led. 
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner. 

Følgende ejendomme grænser op til overgangen: 

Matr.nre. 6a og 6c Gødstrup by, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 19 ha., 
hvor matr.nr. 6c smst. på ca. 17 ha. grænser op til 
overkørslen nord for banen. Ejendommens bygninger 
er beliggende på matr.nr. 6a smst. syd for banen.  
Ejer: Hanni Frier og Ingvar Frier 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 13, 4684 
Holmegård 

Matr.nr. 4d Gødstrup By, Toksværd, 1a Ravnstrup 
By, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 46 ha., 
hvor matr.nr. 4d smst. grænser op til overkørslen.  
Ejer: Erik Paludan-Withen 
Ejendommens beliggenhed: Ravnstrupvej 26, 4684 
Holmegaard 

Ovennævnte ejendomme har alle færdselsret til over-
gangen jf. redegørelse fra Den Ledende Landinspek-
tør fra 1998, og der er yderligere fire ejendomme, der 
ikke grænser op til overgangen, men som har færd-
selsret til overkørslen. Disse er følgende:  

Matr.nre. 5a og 5c Gødstrup by, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 11 ha.  
Ejer: Bent Helmer Nielsen 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 15, 4684 
Holmegård 

Matr.nr. 8b Gødstrup by, Toksværd  
Ejendommen er en selvstændig ubebygget land-
brugslod på ca. 4,4 ha. Ejendommen drives fra land-
brugsejendommen matr.nr. 3a m.fl. Øverup by, Her-
lufsholm, beliggende ca. 7,5 km fra denne ejendom. 
Ejer: Poul Børge Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 17, 4684 
Holmegård 

Matr.nr. 7d Gødstrup by, Toksværd  
Ejendommen er en selvstændig ubebygget land-
brugslod på ca. 2,4 ha. Ejendommen drives fra land-
brugsejendommen matr.nr. 3a m.fl. Øverup by, Her-
lufsholm, beliggende ca. 7,5 km fra denne ejendom. 
Ejer: Poul Børge Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Gødstrupvej 17, 4684 
Holmegård 

Matr.nre. 9c Gødstrup by, Toksværd, 2a Nr. Tvede 
By, Toksværd og 6g Bonderup By, Nestelsø 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 51 ha.  
Ejendommens bygninger er beliggende på matr.nr. 2a 
Nr. Tvede By ca. 4,5 km. syd for overkørslen.  
Ejer: Jette Truelsen Søndergaard 
Ejendommens beliggenhed: Nr. Tvedevej 16, 4684 
Holmegård 

Overkørslen bliver ofte benyttet og der er en grusvej 
ned til overkørslen.  

Engarealerne på den nordlige side af banen er pri-
mært benyttet til høslet og jagt.  

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 
Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

De færdselsberettigede ejendomme henvises i stedet 
til at krydse banen ved offentlig overkørsel nr. 173 
der sikres med automatisk ½ bomanlæg, jf. beskri-
velse af overkørsel nr. 173. Fra overkørsel nr. 173 
benyttes den nye private fællesvej der etableres langs 
banens nordside ifm. nedlægning af de private over-
kørsler nr. 174 og nr. 175. I forlængelse af disse veje 
etableres der yderligere en ny privat fællesvej over 
matr.nre. 4e og 6c Gødstrup by, Toksværd, langs 
banens højre side.  
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Vejens befæstelse dimensioneres for 1 lastbil pr. 
døgn, denne standard er benyttet da traktorer og me-
jetærskere generelt trykker meget let, eftersom de er 
beregnet til kørsel på marker. Vejen skal bruges som 
markvej til transport af alm. landbrugsmaskiner. Ve-
jens kurver er dimensioneret så et 7 m langt køretøj 
kan køre igennem. Det samlede vejudlæg er 525 m 
langt og 6 m bredt, heraf er 3 m grusbelagt vej, med 
1,5 m grøft i vejens ene side. Der er 0,5 m rabat på 
hver side af grusvejen og endelig 0,5 m rabat på 
ydersiden af grøften. Der etableres med mellemrum 
aflastning til banens grøft. 

I forbindelse med vejens anlæg vil der blive afholdt 
vejsyn af vejmyndigheden, Næstved Kommune, med 
det formål at få fastlagt bestemmelser for fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter mv. Bestemmelserne om-
kring sådan et vejsyn fremgår af lov om private fæl-
lesveje, LBK nr. 433 af 22/05/2008 

Følgende ejendomme vil få ændrede adgangsforhold 
til lodderne nord for banen: 

Matr.nre. 5a og 5c Gødstrup by, Toksværd. Fra ejen-
dommens bygninger på matr.nr. 5a Gødstrup by, 
Toksværd benyttes kommunevejen Gødstrupvej vide-
re ad kommunevejen Stoksbjergvej hvor banen kryd-
ses ved den offentlige overkørsel nr. 173 og den ny-
anlagte vej langs jernbanens nordside til matr.nr. 5c 
Gødstrup by, Toksværd.   

Omvejen er på ca. 2x 3250 m til ca. 9,9 ha. 

Matr.nre. 6a og 6c Gødstrup by, Toksværd. Fra ejen-
dommens bygninger på matr.nr. 6a Gødstrup by, 
Toksværd benyttes kommunevejen Gødstrupvej vide-
re ad kommunevejen Stoksbjergvej hvor banen kryd-
ses ved den offentlige overkørsel 173, og den nyan-
lagte vej langs jernbanens nordside til matr.nr. 6c 
Gødstrup by, Toksværd.   

Omvejen er på ca. 2x 3100 m til ca. 16,9 ha. 

De to selvstændige ejendomme matr.nre. 7d og 8b 
Gødstrup By, Toksværd får ændrede adgangsforhold 
til offentlig vej ad de nyanlagte veje langs banens 
nordside.  

Matr.nre. 9c Gødstrup by, Toksværd, 2a Nr. Tvede 
by, Toksværd og 6g Bonderup By, Nestelsø.   

Fra ejendommens bygninger på matr.nr. 2a Nr. Tve-
de by, Toksværd benyttes fra krydset i Gødstrup 

kommunevejen Gødstrupvej videre ad kommuneve-
jen Stoksbjergvej hvor banen krydses ved den offent-
lige overkørsel nr. 173 og ny grusvej langs jernba-
nens nordside til matr.nr. 9c Gødstrup by, Toksværd    

Omvejen er på ca. 2x 2950 m til ca. 7,4 ha. 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 176 tilbydes ve-
derlagsfrit til de tilgrænsende ejendomme, matr.nr. 
4d Gødstrup By, Toksværd nord for banen og 
matr.nr. 5b smst. syd for banen. 

Den private fællesvej syd for banen nedlægges som 
vist med grønt på besigtigelsesplan 6 fra overkørslen 
ned til nordøstligt hjørne af matr.nr. 5a Gødstrup By, 
Toksværd, og overgår til ejers frie råden. 

Bemærkninger til forslaget 

Ejeren af matr.nr. 6c fremlagde et papir med en ræk-
ke generelle spørgsmål i relation til det samlede pro-
jekt. Banedanmark og kommissarius oplyste følgen-
de: 

Banedanmark oplyste, at projektet er led i udmønt-
ningen af trafikforliget fra 2009, hvorefter Folketin-
get har bevilget 450 mio. kr. frem til 2020 med hen-
blik på lukning eller opgradering af samtlige usikrede 
overkørsler på jernbanenettet i Danmark.  Bevillin-
gen for det aktuelle projekt er på 30 mio. kr. Bane-
danmark giver gerne nærmere oplysning om projek-
tets omkostninger, men egentlige aktindsigtsbegæ-
ringer må rettes skriftligt til Banedanmark. Nye pri-
vate fællesveje udlægges i matriklen, men arealerne 
forbliver under ejendommene. Vedligeholdelsesfor-
pligtelsen påhviler brugerne i henhold til bestemmel-
serne i lov om private fællesveje. 

Kommissarius oplyste, at ekspropriationskommissio-
nen i henhold til § 3 i lov nr. 96 af 31. marts 1965 om 
ekspropriationer under ministeriet for offentlige ar-
bejder har hjemmel til at træffe beslutning om luk-
ning af jernbaneoverkørsler. Dette forudsætter at 
transportministeren i henhold til ekspropriationspro-
ceslovens § 12 har henvist anlægsmyndighedens 
ekspropriationsbegæring til behandling ved kommis-
sionen og at ministeren har meddelt ekspropriations-
bemyndigelse i henhold til lovens § 14.  Ekspropria-
tionskommissionens beslutning om nedlæggelse af en 
overkørsel kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, men spørgsmålet om ekspropriationens 
lovlighed kan indbringes for domstolene i henhold til 
Grundlovens § 73. Det skal i givet fald ske inden 6 
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måneder efter ekspropriationsbeslutningen, jf. § 26 i 
ekspropriationsprocesloven. Erstatningsspørgsmålet 
behandles først ved ekspropriationen. Erstatning for 
omvej fastsættes efter gældende praksis med ud-
gangspunkt i en formel, hvor omvejens længde, stør-
relsen af det afskårne areal, driftsform m.m. indgår. 
Herudover foretages en konkret vurdering af omve-
jens karakter, ligesom der tages hensyn til, om det før 
har været nødvendigt at færdes på offentlig vej. Man 
kan næppe få dispensation til at køre med uindre-
gistrerede traktorer på veje, der er åbne for almen 
færdsel. Udover omvejserstatningen kan der efter en 
konkret vurdering ydes erstatning for ejendomsfor-
ringelse som følge af afskæring af arealer, tab af her-
lighedsværdier m.v. Tab af hektarstøtte erstattes ikke 
særskilt ved afståelse eller beslaglæggelse af arealer, 
men arealerne erstattes efter markedsværdi. 

Ejeren påpegede desuden, at det var nødvendigt at 
etablere en vendeplads for personbiler, f.eks. der 
hvor den nye adgangsvej ender ved overkørsel 176. 
Ejeren påpegede i øvrigt den værdiforringelse, som 
ejendommen ville lide som følge af nedlæggelse af 
overkørslen.  

Ejeren af matr.nr. 9c ønskede, at den nye adgangsvej 
til denne lod etableres fra den nordlige ende af 
Ravnsbjergvej mod vest langs nordskellet af matr.nr. 
2d og 3k, hvilket vil give en væsentlig kortere vej for 
hans vedkommende.  

Banedanmark erklærede sig parate til at etablere en 
vendeplads på matr.nr. 6c efter nærmere aftale med 
ejeren, ligesom Banedanmark i øvrigt vil sikre, at der 
er de fornødne vigemuligheder på hele den nye ad-
gangsvej fra Stoksbjergvej. Banedanmark fandt det 
ikke hensigtsmæssigt at etablere den adgangsvej, som 
ejeren af matr.nr. 9c ønskede og tvivlede i øvrigt på, 
at der kan opnås tilladelse til at etablere en sådan vej 
i naturområdet. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte Banedanmarks forslag om 
nedlæggelse af overkørsel 176 og etablering af den 
anførte adgangsvej med fornøden vige- og vendemu-
ligheder. Kommissionen var enig i Banedanmarks 
synspunkt med hensyn til den adgangsvej, som ejeren 
af matr.nr. 9c ønskede. 

Det konstateredes, at der er etableret en skyllebrønd 
for vandledning på matr.nr. 5b. Det skal derfor sik-

res, at der fortsat er fornøden færdselsret til tilsyn af 
denne brønd. 

Næstved Kommune, Privat overkørsel nr. 177 km 
82.755 

Besigtigelsesplan 6 og oversigtsplan 3 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Rasmus Christoffersen". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led og der er mulighed for 
passage med landbrugsmaskiner.  
Overkørslen benyttes ikke. 

Følgende ejendomme grænser op til overkørslen: 

Matr.nre. 4d Gødstrup By, Toksværd, 1a Ravnstrup 
By, Toksværd 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 46 ha., 
hvor matr.nr. 4d smst. grænser op til overkørslen.  
Ejer: Erik Paludan-Withen 
Ejendommens beliggenhed: Ravnstrupvej 26, 4684 
Holmegaard 

Matr.nre. 2o, 3ak, 4n, 10b Ravnstrup By, Toksværd 
og 1o Holmegaard, Holme-Olstrup. 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 91 ha., 
hvor matr.nr. 2o Ravnstrup By, Toksværd på ca. 51 
ha., grænser op til overkørslen.  
Ejer: Jan Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Ravnstrupvej 23, 4684 
Holmegård 

Der findes ingen ejendomme med areal på begge 
sider af banen, hvor overkørslen er eneste adgangs-
vej. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ingen bemærkninger til Banedanmarks 
forslag. Kommissionen godkendte forslaget. 
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Næstved Kommune, Privat niveauoverkørsel 180 
km 84.784 

Besigtigelsesplan 7 og oversigtsplan 4 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for ejeren (formentlig ejeren af ejendommen, Pe-
tersminde, matr.nr. 2a, der i sin tid havde areal på 
begge sider af banen ud for overkørslen) og for nogle 
huslodder". 

Nuværende forhold 

Overkørslen findes ikke i marken.  
Der er ingen skilte eller andet der indikerer at der er 
en overkørsel.  

Følgende ejendomme grænser op til overkørslen: 

Matr.nre. 2z og 5bb Holme-Olstrup by, Holme-
Olstrup, 1a, 1c, 1i, 1k, 1m, 1z, 1au, 1ba og 1fb Hol-
megård, Holme-Olstrup, og 9b Sibberup by, Fens-
mark 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 975 ha. 
hvor matr.nr. 2z Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup 
på ca. 0,6 ha., grænser op til overkørslen.  
Ejer: Christian Ivar Danneskiold Lassen 
Ejendommens beliggenhed: Holmegård Gods, Hol-
megaardsvej 71, 4684 Holmegaard 

Matr.nre. 2t Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup og 1q 
og 1v Holmegård, Holme-Olstrup.  
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 8 ha., 
hvor matr.nr. 2t Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup 
på ca. 5,4 ha., grænser op til overkørslen.  
Ejer: Tonny Jensen 
Ejendommens beliggenhed: Bag Banen 7, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 2dm Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup 
Er en ubebygget ejendom på ca. 2157 m².  
Ejer: Næstved Kommune 
Ejendommens beliggenhed: Ejendommen er belig-
gende på banens sydlige side. 

Ovennævnte ejendomme antages alle at have færd-
selsret til overgangen, bl.a. jf. redegørelse fra Den 
Ledende Landinspektør fra 1998, og der er yderligere 
fire ejendomme der ikke grænser op til overgangen, 

men som antages at have færdselsret til overkørslen. 
Disse er følgende:  

Matr.nre. 1p og 1ag Holmegård, Holme-Olstrup  
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 14 ha.  
Ejer: Bjarne Rud Petersen 
Ejendommens beliggenhed: Bag Banen 9, 4684 
Holmegaard 

Matr.nre. 2u Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup, 1l 
og 1ah Holmegaard, Holme Olstrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 24 ha.  
Ejer: Dagny Margrethe Johansen og John Johansen 
Ejendommens beliggenhed: Bag Banen 5, 4684 
Holmegaard 

Matr.nre. 1af Holmegaard, Holme-Olstrup og 2v 
Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 13 ha.  
Ejer: Bent Erik Olsen og Annie Merete Olsen 
Ejendommens beliggenhed: Bag Banen 3, 4684 
Holmegaard 

Der er ingen ejendomme som har arealer på begge 
siden af banen.  

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 180 tilbydes ve-
derlagsfrit til den tilgrænsende ejendom, matr.nr. 2t 
Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup nord for banen. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ingen bemærkninger til Banedanmarks 
forslag. Kommissionen godkendte forslaget. 

Næstved Kommune, Privat overkørsel nr. 184 km 
86.576 

Besigtigelsesplan 8 og oversigtsplan 4 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for gårdmand Niels Nielsens enke". 

 



22.04.2010 24  

Nuværende forhold 

Overkørslen er beliggende i det åbne land og er sikret 
med led.  
Der er mulighed for passage med landbrugsmaskiner. 
Overkørslen benyttes ikke.  Ejer syd for banen har 
solgt arealet på den nordlige side af banen. Der fin-
des ingen lodsejere med færdselsret, som har arealer 
på begge sider af banen. 

Følgende ejendomme grænser op til overkørslen: 

Matr.nre. 7a, 7b, 7e og 8e Holme-Olstrup by, Holme-
Olstrup  
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 43 ha., 
hvor matr.nr. 7a smst. på ca. 22,7 ha. grænser op til 
overkørslen. 
Ejer: Ole Bo Rasmussen 
Ejendommens beliggenhed: Landevejen 2, 4684 
Holmegaard 

Matr.nre. 11 Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 14 ha. 
Ejer: Annette Nørgaard Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Skovvej 7, 4684 Holme-
gaard 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ingen bemærkninger til Banedanmarks 
forslag. Kommissionen godkendte forslaget. 

Næstved Kommune, Offentlig overkørsel nr. 185 
km 88.265 

Besigtigelsesplan 8 og oversigtsplan 4 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for vejen fra Everup". 

Nuværende forhold 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg med blink-
lys og klokke. 

Overkørsel nr. 185 er beliggende på kommunevejen 
Øverupvej og er en offentlig overkørsel, som er ene-
ste adgangsvej til landsbyen Øverup syd for banen. 

Følgende ejendomme har færdselsret til overkørslen: 

Matr.nre. 1i, 2a, 21,1m, 2c Øverup by, Herlufsholm 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 36 ha., 
hvor matr.nr. 1m smst. på ca. 0,2 ha. og 21 smst. på 
ca. 0,1 ha. grænser op til overkørslen. 
Ejer: Trygve Lindhardt Jensen  
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 14, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 17b Øverup By, Herlufsholm 
Ubebygget ejendom på ca. 918 m² 
Ejer: Næstved Kommune 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 12, 4684 
Holmegaard 

Matr.nre. 1k og 1a Øverup By, Herlufsholm 
Ejendommen er en samlet beboelsesejendom på ca. 
0,8 ha., hvor matr.nr. 1k smst. på ca. 0,5 ha. grænser 
op til overkørslen. 
Ejer: Kirsten Antonsen 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 11, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 20, Øverup By, Herlufsholm 
Beboelsesejendom er på ca. 0,6 ha. 
Ejer: I.P.F. Ejendomme ApS 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 13, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 1n, Øverup By, Herlufsholm 
beboelsesejendom på ca. 3815 m². 
Ejer: Heinrich Schwartzbach 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 11B, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 1d, Øverup By, Herlufsholm 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 6 ha. 
Ejer: Rikke Lena Korsman Ankersen og Lars 
Christian Schjødt Ankersen 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 15, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 1f, Øverup By, Herlufsholm og 17, Holme-
Olstrup By, Holme-Olstrup 
Ejendommen er en landbrugsejendom  på ca. 4 ha. 
Matr.nr. 1f, Øverup By, Herlufsholm på ca. 2 ha. 
grænser op til matr.nr. 17, Holme-Olstrup By, Hol-
me-Olstrup, hvorpå ejendommens bygninger ligger. 
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Ejer: John Michaelsen og Bente Anegaard Michael-
sen 
Ejendommens beliggenhed: Bomosevej 2, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 1b, 1e, 1l Øverup By, Herlufsholm 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 6 ha.  
Ejer: Frank August Hansen 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 21, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 1h, Øverup By, Herlufsholm 
Ubebygget ejendom er på ca. 1,5 ha. 
Ejer: Sirsaa Gruppen Aarhus og KFUM spejderne i 
Danmark 
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 17, 4684 
Holmegaard 

Matr.nr. 1g Øverup By, Herlufsholm 
Ejendommen er på ca. 1044 m². 
Ejer: Kurt Orla Pedersen 
Beboelsesejendoms beliggenhed: Øverupvej 23, 
4684 Holmegaard 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges  

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Til afløsning af overkørslen etableres ny privat fæl-
lesvej langs banen over matr.nr. 2a Øverup By, Her-
lufsholm som bliver tilsluttet i rundkørslen på den 
nye østlige omfartsvej, som vist på besigtigelsesplan 
8. 

Næstved Kommune vil, nord for rundkørslen, etable-
re en stitunnel for gående og cyklister til stisystem på 
den vestlige side af den projekterede omfartsvej.   

Vejen er som udgangspunkt dimensioneret til 1-75 
lastbiler i døgnet. Vejens kurver kan klare et sætte-
vognstog ved brug af vejens fulde bredde. Udlægget 
er 800 m langt og 9,9 m bredt, heraf 5,9 m asfaltbe-
lagt kørebaner, 2 x 1,5 m yderrabat og 1 m afvan-
dingstrug. Vandet ledes via dræn til egnet recipient 
eller til omfartsvejens afvandingssystem. 

Projektering af omfartsvejen er i gang, ifølge Næst-
ved Kommunes tidsplan, så er der anlægsstart 1. 
september 2010 og åbning oktober 2012. Dette vil 
også være tidspunktet hvor den private fællesvej til 
Øverup kan tages i brug. 

I forbindelse med vejens anlæg vil der blive afholdt 
vejsyn af vejmyndigheden, Næstved Kommune, med 
det formål at få fastlagt bestemmelser for fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter mv. Bestemmelserne om-
kring sådan et vejsyn fremgår af lov om private fæl-
lesveje, LBK nr. 433 af 22/05/2008 

Bemærkninger til forslaget 

Ejeren af matr.nr. 2a gjorde indsigelse mod etable-
ring af den nye adgangsvej, som vil medføre gener i 
form af trafik tæt ved ejendommens bygninger. Eje-
ren kunne heller ikke acceptere, at han i givet fald 
pålægges vedligeholdelse af en ny privat fællesvej, 
idet han i dag har direkte adgang til offentlig vej. 
Hans primære ønske er at overkørsel 185 opretholdes 
og sikres med automatisk bomanlæg. 

Banedanmark oplyste, at det vil være både tekniske 
og økonomiske problemer ved at etableret et automa-
tisk bomanlæg på dette sted, bl.a. på grund af de tæt-
beliggende huse nord for banen. Med etableringen af 
den nye omfartsvej er det Banedanmarks opfattelse, 
at den forslåede adgangsvej til rundkørselsanlægget 
vil indebære den mest hensigtsmæssige vejbetjening 
af ejendommene syd for overkørsel 185. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen var enig i de af Banedanmarks frem-
satte synspunkter, og kommissionen godkendte Ba-
nedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel 
185 og etablering af den nye adgangsvej. 

Kommissarius orienterede om principperne i vejlo-
vens § 69, stk. 2, i relation til spørgsmålet om afhol-
delse af udgifter til vedligeholdelse af den nye priva-
te fællesvej. 

Næstved Kommune, Privat overkørsel nr. 186 km 
88.497 

Besigtigelsesplan 8 og oversigtskort 4 

Historie, jf. redegørelse fra Den Ledende Landin-
spektør ved de i drift værende statsbaner fra 
1998. 

Overkørslen er etableret ved banens anlæg i 1868 
"for Ole Christiansen". 

Nuværende forhold 
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Overkørslen er beliggende i det åbne land. 
Overkørslen er sikret med led og der er mulighed for 
passage med landbrugsmaskiner. 
Overkørslen benyttes ikke i dag. 

Langs banens sydside på matr.nr. 2a Øverup by, Her-
lufsholm er der plantet et læbælte. 

Ejendommens ejer benytter overkørsel nr. 185 til 
krydsning af banen. 

Følgende ejendom gennemskæres af jernbanen og 
grænser op til overkørslen: 

Matr.nr. 1i, 2a, 21, 1m og 2c Øverup by, Herlufs-
holm 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 36 ha., 
hvor matr.nr. 2c smst. på ca. 1,2 ha. og 2a smst. på 
ca. 23,4 ha., grænser op til overkørslen. 
Ejer: Trygve Lindhardt Jensen  
Ejendommens beliggenhed: Øverupvej 14, 4684 
Holmegaard 

Næstved Kommune har planer om at etablere en ny 
omfartsvej øst om byen, og har derfor som en del af 

arealreservationen til dette anlæg købt matr.nr. 2c 
smst. på den nordlige side af banen. Handlen er end-
nu ikke tinglyst, og derfor fremstår Trygve Lindhardt 
Jensen stadig som ejer i tingbogen. 

Banedanmarks forslag 

Overkørslen nedlægges. 

Overkørslen slettes fra matrikelkortet. 

Rampearealerne ved overkørsel nr. 186 tilbydes ve-
derlagsfrit til de tilgrænsende ejendomme, matr.nr. 2c 
Øverup By, Herlufsholm nord for banen. 

Kommissionens beslutning 

Der fremkom ingen bemærkninger til Banedanmarks 
forslag. Kommissionen godkendte forslaget. 

 
 
Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

Erling Christensen 

Søren G. Nielsen   Gunner Lorentsen    Johannes Studstrup    Jens Rasmussen 

Søren Kjerside Hansen    Arne Skovbæk     Elmer Jacobsen     Mads Dalgaard 

/Sine H. Kjeldsen 
Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Isabel Gottlieb 
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