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Onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.30 samledes 
kommissionen på parkeringspladsen ved LIDL, Ma-
rienbergvej 104, 4760 Vordingborg for at afholde 
supplerende besigtigelse og ekspropriation i anled-
ning af udbygning af banestrækningen mellem Ring-
sted - Vordingborg, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om 
anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern 
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, og de af trans-
port-, bygnings- og boligministeren udpegede med-
lemmer af kommissionen Erik Larsen og Søren G. 
Nielsen. Endvidere mødte de fra Den Fælleskommu-
nale Liste for Øernes Område udtagne medlemmer, 
Bent Jørgensen og Henning Alfred Rasmussen.  

Som repræsentant for Vordingborg Kommune til-
trådte Torben Nielsen kommissionen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Klavs Peter-
sen, landinspektør Lars Pedersen og projekteringsle-
der Uwe Hess, byggeleder Claus Blyme Løth og Niels 
Olaf Nielsen, fagtilsyn. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Nanna Dahl Peder-
sen.  

Supplerende besigtigelse 

Kommissarius fremlagde brev af 19. oktober 2016 
fra Transport – og Bygningsministeriet, hvori mini-
steriet har bemyndiget Kommissarius til at iværk-
sætte supplerende besigtigelse og ekspropriation 
vedrørende udskiftning af en jernbanebro ved Orevej, 
Vordingborg Kommune. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 
41 med supplerende besigtigelses- og ekspropriati-
onsplan, tegn.nr. TNORZ_1_119500_003 dateret 8. 
februar 2017. 

Følgende passerede: 

Tilpasning af arealer 

Der har tidligere været afholdt besigtigelsesforret-
ning på strækningen den 8. marts 2016 og efterføl-
gende en supplerende besigtigelsesforretning den 25. 
november 2016 på bl.a. ejendommen matr.nr. 179f 
Ore, Vordingborg Jorder (Lidl-ejendommen). 

Ved den supplerende besigtigelsesforretning den 25. 
november 2016 bemærkede Ekspropriationskommis-
sionen, at det midlertidige arbejdsareal på Lidl-ejen-
dommen skal søges tilpasset i dialog med ejeren efter 
de fremkomne bemærkninger og ønsker om mest 
muligt indkig til ejendommen, således at der fra 
krydset Volmersgade/Marienbergvej så vidt muligt 
friholdes et areal på ca. 20 meter fra vejskel mod 
Marienbergvej til sikring af indkig fra krydset til Lidl 
ejendommens butikslokale. Banedanmark har på den 
baggrund optimeret brugen og placeringen af ar-
bejdsarealerne, således at arealet så vidt muligt fri-
holdes samtidig med, at de nødvendige anlægsarbej-
der kan gennemføres. 

Ændringen betyder følgende for brug af arbejdsarea-
ler på ejendommen: 

Der sikres indkig fra vejkrydset til Lidl´s butikslo-
kaler ved at begrænse brugen af arbejdsarealet ca. 20 
m fra vejskel mod Marienbergvej til ikke at omfatte 
oplag og et ellers planlagt midlertidigt rampeanlæg. 
Af arbejdsmiljøhensyn opstilles et arbejdshegn om-
kring arealet, der vil være gennemsigtbart. Ændrin-
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gen betyder, at rampen ikke som planlagt kan benyt-
tes af lastbiler til levering af materialer til anlægsar-
bejderne. I stedet benyttes der er kran til levering af 
materialerne. 

Kranen opstilles i et arbejdsareal der ikke giver gener 
i forhold til indkig til Lidl-ejendommen. Placeringen 
medfører dog, at der skal eksproprieres et bredere 
arbejdsareal langs banen end angivet ved tidligere 
besigtigelser, herunder et areal til placering af kra-
nen. Banedanmark vil optimere brugen af de reste-
rende kundeparkeringspladser ved omstribning på det 
eksisterende parkeringsareal. 

Herunder er der behov for adgang til P-pladsen uden-
for for Lidl´s åbningstider til brug for lastbiler i for-
bindelse med levering af materialerne. 

Da Lidl’s repræsentanter har udtrykt ønske om, at der 
opretholdes synlighed omkring ejendommen, kan 
virksomheden opsætte reklamer på byggepladshegnet 
omkring de øvrige arbejdsarealer under forudsætning 
af Vordingborg Kommunens tilladelse. 

Efter dialog med ejerne ved forretningen den 25. 
november 2016 er det aftalt, at der eksproprieres et 
supplerende arbejdsareal øst for Lidl-bygningen. 

På de 2 ejendomme langs strækningen syd for LIDL-
ejendommen er der ligeledes behov for at erhverve 
færdselsareal som supplerende midlertidigt arbejds-
areal. Det drejer sig om ejendommene matr.nre. 
179m og 179c Ore, Vordingborg Jorder, hvor der 
tidligere er afholdt besigtigelsesforretning den 8. 
marts 2016 med efterfølgende ekspropriation den 14. 
juni 2016. Arealerne skal benyttes til kørsel og leve-
ring af materialer og er alene en færdselsret, der ikke 
begrænser ejernes eksisterende brug af arealerne eller 
medfører yderligere begrænsning af P-pladser m.v. 

De fremlagte ændringer i brugen og placeringen af 
arbejdsarealer medfører ikke ændringer til de ved 
tidligere besigtigelser (8. marts 2016 og 25. novem-
ber 2016) godkendte særlige bestemmelser, hvoraf 
det fremgår, at der kan eksproprieres til arbejdsarea-
ler for de 3 berørte ejendomme. Dog frafaldes pålæg 
af servitut om rørledning på 179f Ore, Vordingborg 
Jorder (Lidl-ejendommen). 

Fremkomne bemærkninger 

Kommissarius redegjorde for formålet med den sup-
plerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning, 
der er at fastlægge og godkende det af Banedanmark 
fremlagte projekt med de eventuelle ændringer og 
bemærkninger ekspropriationskommissionen finder 
er nødvendige. Såfremt projektet kan godkendes vil 

de nødvendige ekspropriationer blive foretaget i for-
bindelse hermed. 

Banedanmark redegjorde for projektet, herunder en 
gennemgang af de areal- og rettighedserhvervelser 
Banedanmark finder nødvendige for at gennemføre 
anlægsprojektet. I denne forbindelse oplyste Ba-
nedanmark, at der ved yderligere geologiske boringer 
er fundet blødbundsjord på den sydlige del af stræk-
ningen i et større omfang end forventet, hvilket be-
virker, at pæledækket mod syd skal udvides. Herud-
over er der et ønske om at fastholde tidsplanen af 
hensyn til de planlagte sporspærringer, da togtrafik-
ken og borgerne i øvrigt skal generes mindst muligt. 
Disse faktorer bevirker, at det er nødvendigt at have 
et større arbejdsareal end forudsat ved besigtigelses-
forretningen den 8. marts 2016, ekspropriationsfor-
retningen den 14. juni 2016 og ved den supplerende 
besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 25. 
november 2016.  

Banedanmark oplyste endvidere, at de projekterede 
arbejdsarealer på matr.nr. 179c og 179m Ore, Vor-
dingborg Jorder alene må anvendes til færdsel og 
ejerens færdselsrettigheder respekteres. Arealet skal 
anvendes til at fragte arbejdsmaterialer til de allerede 
eksproprierede arbejdsarealer. 

Repræsentant for ejeren af matr.nr. 179c Ore, Vor-
dingborg Jorder stillede spørgsmål om, hvorledes 
eventuelle bygningsskader som følge af vibrationer i 
anlægsfasen vil blive håndteret. 

Banedanmark oplyste, at der i fornødent omfang og 
efter konkret vurdering vil blive udført bygningsregi-
strering nærmest de vibrationstunge anlægsarbejder. 
Herudover vil der under anlægsarbejdet blive monte-
ret vibrationsmålere på omkringliggende udvalgte 
bygninger, så vibrationsniveauet kan overvåges, og 
arbejdet eventuelt stoppes i tilfælde af overskridelse 
af vejledende grænseværdier. 

På den baggrund er det muligt at spore eventuelle 
nye bygningsskader, som må følge af anlægsprojek-
tet. 

Repræsentant for ejeren af matr.nr. 179c Ore, Vor-
dingborg Jorder udtrykte bekymring for, at støjgener 
fra anlægsarbejdet vil betyde, at ejendommens er-
hvervslejere vil opsige deres lejemål. 

Banedanmark oplyste, at der i samarbejde med mil-
jøtilsynsmyndigheden Vordingborg Kommune er 
udarbejdet en støjhandlingsplan, således at arbejdet 
tilrettelægges, så anlægsarbejderne ikke overstiger de 
gældende grænseværdier for støj. Det blev ligeledes 
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oplyst, at der vil gives et varsel i forbindelse med 
særligt larmende arbejder. Banedanmark tilkendegav 
endvidere, at selvom grænseværdierne bliver over-
holdt, vil anlægsarbejdet larme, og det vil givetvis 
være generende for ejendommens lejere i perioder. 

Kommissarius oplyste i denne forbindelse, at det 
følger af ekspropriationsproceslovens § 21, at kom-
missionen på et senere tidspunkt kan træffe afgørelse 
vedrørende naboretlige gener, såfremt ejeren mener, 
at gener fra anlægsarbejdet overskrider den naboret-
lige tålegrænse.  

Repræsentant for ejeren af matr.nr. 179c Ore, Vor-
dingborg Jorder stillede spørgsmål til, hvorvidt Ba-
nedanmark ved ekspropriationsforretningen den 14. 
juni 2016 har taget højde for, hvorvidt lastbiler kan 
komme rundt om hjørnet ved ejendommen matr.nr. 
179m Ore, Vordingborg Jorder, hvor ejeren har en 
færdselsret.  

Banedanmark oplyste i denne forbindelse, at det sik-
res, at ejeren kan opretholde driften af virksomheden. 
Såfremt lastbiler ikke kan køre rundt om hjørnet vil 
Banedanmark finde en løsning herpå enten ved at 
fjerne fortov eller indskrænke arbejdsarealet. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 179f Ore, Vor-
dingborg Jorder gjorde gældende, at det ikke er nød-
vendigt at inddrage yderligere parkeringsareal end 
ved besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 
25. november 2016. Det blev i denne forbindelse 
oplyst, at der skal opretholdes 60 parkeringspladser 
for at butikken kan opretholde driften, hvorimod det 
af Banedanmark senest fremlagte projekt medfører, 
at der alene er 45 parkeringspladser i anlægsperio-
den. 

Banedanmark oplyste, at dette er nødvendigt, da der 
skal anvendes en kran til at løfte pæle m.v. op på 
banearealet. Disse kan ikke fragtes på lastbil ad ram-
pe. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 179f Ore, Vor-
dingborg Jorder stillede spørgsmål til, hvorvidt det er 
nødvendigt at kranen kan køre frem og tilbage på 
arealet. Det blev i denne forbindelse foreslået, at 
kranen skulle placeres stationært i den ene ende over 
en længere periode, hvorefter den kan flyttes til den 
anden ende. På denne måde optager kranen langt 
mindre plads, og arealet op mod kranens placering 
kan anvendes til parkeringsplads. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 179f Ore, Vor-
dingborg Jorder oplyste endvidere, at såfremt denne 
løsning kan imødekommes, er ejeren villig til at en 

del af rampen beliggende på det midlertidige ar-
bejdsarealet ”areal B” kan gå ind over arbejdsarealet 
”areal D”. Dette er under forudsætning af, at arbejds-
arealet ”areal D” beliggende på hjørnet af Volmers-
gade og Marienbergvej stadig friholdes for oplag 
m.v., således der fortsat kan sikres fuldt indkig til 
Lidl’s butiksfacade. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 179f Ore, Vor-
dingborg Jorder oplyste ligeledes, at ejeren er villig 
til at flytte kundevognene ind under butikkens halv-
tag, således dette areal kan benyttes til parkerings-
areal. 

Banedanmark oplyste, at de kunne imødekomme 
denne løsning, hvilket medfører, at der kan oprethol-
des 60 parkeringspladser, såfremt kørearealet på par-
keringspladsen alene bliver 6 meter bredt frem for de 
anbefalede 7 meter. Ændringen vil endvidere medfø-
re, at arbejdsareal A indskrænkes, således der kan 
etableres yderligere parkeringspladser og arbejds-
areal E, hvor der er alene må ske færdsel mellem 
22.00 og 06.00, bliver større.  

Banedanmark gav tilsagn om, at de vil sikre, at par-
keringsarealet er befæstet på en sådan måde, at area-
let kan bære de tunge arbejdskøretøjer. Herudover vil 
der ske optegning og belysning af det tilbageværende 
parkeringsareal ved Banedanmarks foranstaltning og 
for deres regning. Efter anlægsarbejdernes afslutning 
vil Banedanmark reetablere parkeringsarealet efter 
nærmere aftale med ejeren. 

Banedanmark gav endvidere tilsagn om, at de i øvrigt 
afholder eventuelle udgifter til flytning af kunde-
vogne. 

Banedanmark oplyste, at de vil fremsende en opstil-
lingsplan med byggepladsindretning og tidsplan til 
ejerens orientering. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 179f Ore, Vor-
dingborg Jorder bekræftede, at de var indstillede på 
de arealmæssige ændringer, og at de i øvrigt var eni-
ge i løsningen.  

Banedanmark oplyste endvidere, at de tekniske an-
læg på Lidl-bygningens bagside mod banen og det 
kommende arbejdsareal er blevet besigtiget af Ba-
nedanmarks byggeleder og en tekniker fra Rambøll. 
For at opretholde driften af de tekniske anlæg, skal 
køleanlæggene beregnet til klima og komfort flyttes, 
således de etableres på taget. Køleanlægget der knyt-
ter sig til nedkøling af butikkens madvarer vil blive 
flyttet til den sydlige gavl. Banedanmark reetablerer 
placeringen af køleanlæggene i dialog med ejeren. 
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Det blev endvidere oplyst, at alle flugtveje på byg-
ningens østlige side opretholdes fuldt ud i anlægspe-
rioden. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 179f Ore, Vor-
dingborg Jorder oplyste, at de er enige i denne løs-
ning, og de forventer ikke, at håndteringen af de tek-
niske anlæg vil skabe problemer for butikkens drift. 

Yderligere fremkomne bemærkninger fremgår under 
ekspropriationsforretningen vedrørende de enkelte 
ejendomme. 

 

 

 

Kommissionens overvejelser og beslutninger 

Kommissionen bemærkede, at det midlertidige ar-
bejdsareal på matr.nr. 179f Ore, Vordingborg Jorder 
tilpasses i dialog med ejeren efter de fremkomne 
bemærkninger, således at der kan opretholdes 60 
parkeringspladser.  

Kommissionen finder, at det er helt afgørende, at der 
kan opretholdes 60 parkeringspladser i anlægsperio-
den. 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte 
projekt, idet der fastsættes følgende særlige bestem-
melser: 

Særlige bestemmelser 

Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og 
rettighedserhvervelse 

Lodsejer 

St. 119.533-
119.702 bvs. 

 

179f Ore, Vordingborg Jorder 

Marienbergvej 104 

4760 Vordingborg 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til udvidelse af kom-
munevejen - Volmersgade. 

Der pålægges servitut om 
eldrift. 

Der pålægges servitut om 
adgang til eftersyn og vedli-
gehold af støttemur på bane-
areal. 

Der pålægges servitut om 
adgangsret. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlerti-
digt færdselsareal. 

Lidl Danmark K/S 

 

 

 

 

St. 119.701-
119.774 bvs. 

 

179m Ore, Vordingborg Jorder 

Marienbergvej 108-118 

4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt færdselsareal. 

 

Mge Marienbergvej 108, 
Vordingborg ApS 

St. 119.773-
119.869 

179c Ore, Vordingborg Jorder  

Marienbergvej 128-130-132 

4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt færdselsareal. 

 

Jdm Marienbergvej, 
Vordingborg A/S 
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Ekspropriation 

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 
ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 
kan efterfølgende fremsættes over for Kommissarius 
indtil et år efter anlæggets udførelse, jf. ekspropriati-
onsproceslovens § 21.  

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-
numre, foretog kommissionen herefter den rekvire-
rede ekspropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 
41 under lb.nr. Vos-008, Vos-009 og Vos-010 op-
førte ejendomme. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Vos-008, matr.nr. 179f Ore, Vordingborg Jor-
der, beliggende Marienbergvej 104, 4760 Vor-
dingborg 
For ejeren, Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kol-
ding, mødte projektleder Jan Nymann og advokat 
Thomas Bøgholm. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter.  

Repræsentanter for ejeren udleverede tegning med 
ejerens forslag til arbejdsarealets indretning, således 
der kan bibeholdes 60 parkeringspladser.  

Der henvises i øvrigt til parternes synspunkter og 
bemærkninger ovenfor. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen med 
de ændringer der blev vedtaget på besigtigelsesfor-
retningen og ved efterfølgende drøftelser mellem 
parterne. 

Banedanmark har i overensstemmelse hermed den 
20. april 2017 fremsendt tilrettet ekspropriationsplan 
tegnings.nre.: TNORZ_1_119500_003 og TNORZ-
_1_119500_003 samt rettelsesblad til areal-
fortegnelsen vedrørende lb.nr. Vos-008 og oplyst, at 
parterne er enige om indretningen af den midlertidige 
arbejdsplads. Ændringerne medfører, at arbejdsareal 
A alene udgør 720 m2, men med en tilføjelse af et 
arbejdsareal F på 320 m2, hvorom det gælder, at der 
på samme tid maksimalt må anvendes et arbejdsareal 
på 12 x 6, medens der på det resterende areal skal 
etableres parkeringspladser. Lokaliteten af arealet på 
12 x 6 meter kan herved variere indenfor arbejdsareal 
F. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

 

Lb.nr. Vos-009, matr.nr. 179m Ore, Vordingborg 
Jorder, beliggende Marienbergvej 108-118, 4760 
Vordingborg 
For ejeren, Mge Marienbergvej 108, Vordingborg 
ApS, Grønningen 25, 1270 København, mødte ingen.  

Banedanmark oplyste, at det er nødvendigt at eks-
propriere yderligere arbejdsareal, der alene skal be-
nyttes til færdselsareal. Banedanmark gav tilsagn om, 
at arealet renholdes under anlægsperioden og at area-
let samt tidligere midlertidigt eksproprierede arealer 
reetableres. 

Banedanmark oplyste endvidere, at der alene vil være 
tale om periodisk færdsel til og fra byggepladsen og 
at det ikke vil være tilladt for entreprenørens køretø-
jer at parkere på området. 

Banedanmark har den 20. april 2017 fremsendt ret-
telsesblad til arealfortegnelsen og oplyst, at parterne 
er enige om, at det midlertidige arbejdsareal ligeledes 
kan benyttes til parkering af arbejdsmateriel i tids-
rummet klokken 22.00-06.00.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen og 
efter forretningen tilsendt rettelsesblad af 20. april 
2017. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Vos-010 matr.nr. 179c Ore, Vordingborg Jor-
der, beliggende Marienbergvej 128-130-132, 4760 
Vordingborg 
For ejeren, Jdm Marienbergvej, Vordingborg A/S, 
Middelfartsvej 218, Stegsted, 5200 Odense V, mødte 
direktør Jaques D. Møller. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Banedanmark oplyste, at det er nødvendigt at ek-
spropriere yderligere arbejdsareal, der alene skal 
benyttes til færdselsareal. Banedanmark gav tilsagn 
om, at arealet renholdes under anlægsperioden og at 
arealet samt tidligere midlertidigt eksproprierede 
arealer reetableres. 

Banedanmark oplyste endvidere, at der alene vil være 
tale om periodisk færdsel til og fra byggepladsen og 
at det ikke vil være tilladt for entreprenørens køretø-
jer at parkere på området. 

Ejeren oplyste, at han alligevel var bekymret for, at 
de fragtvogne, der skal til og fra ejendommen vil 
blive forsinket som følge af den øgede kørsel i form 
af arbejdskøretøjer.  
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Banedanmark oplyste i denne forbindelse, at der ved 
forretningen den 14. juni 2016 blandt andet blev gi-
vet en erstatning for at ændre adgangsforholdene til 
bygningen. Der blev således givet en erstatning på 
320.000 kr. for selv at flytte port samt for samtlige 
ulemper, herunder for de ændrede tilkørselsforhold 
på 100.000 kr. Porten er endnu ikke blevet flyttet. 

Der henvises i øvrigt til parternes synspunkter og 
bemærkninger ovenfor. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

 

Helle S. Andersen 
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