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Udskiftning af broen for Sct. Clemensvej 

 
Torsdag den 29. juni 2017 kl. 9.30 samledes kom-
missionen på Ndr. Vindingevej ved adgangsvejen til 
Troldeparken, 4760 Vordingborg, for at afholde en 
supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforret-
ning i anledning af udskiftning af den vejbærende bro 
over jernbanen for Sct. Clemensvej. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, det af transport-, 
bygnings- og boligministeren udnævnte medlem af 
kommissionen, Erik Larsen samt de fra den fælles-
kommunale liste for Øernes område udtagne med-
lemmer Bent Jørgensen og Henning Alfred Rasmus-
sen. 

Som repræsentant for Vordingborg Kommune mødte 
Torben Nielsen. 

Fra Vordingborg Kommune mødte desuden Knud 
Jørgensen, Trafik og Park. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Lars Peder-
sen og byggeleder Ole Specht. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 19. maj 2017 
fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvor-
med sagen er forelagt for ekspropriationskommissio-
nen, og hvori der er givet bemyndigelse til at afholde 
en supplerende besigtigelses- og ekspropriationsfor-
retning. Kst. kommissarius fremlagde endvidere brev 
af 19. maj 2017 fra Transport-, Bygnings- og Bolig-
ministeriet, hvori der er givet bemyndigelse til at be-
handle Vordingborg Kommunes projekt vedrørende 
forlængelse af Ndr. Vindingevej frem til Sct. Cle-

mensvej i forbindelse med Banedanmarks broud-
skiftning. 

Kst. kommissarius fremlagde desuden Forslag til 
ændrede tekniske bestemmelser, Femern Bælt – dan-
ske jernbaneanlæg, Ringsted-Holeby, Supplerende 
Besigtigelse, Vejbærende bro Sct. Clemensvej, Vor-
dingborg Kommune.  

Følgende passerede: 

Supplerende besigtigelse: 

Ekspropriationskommissionen afholdt den 19. no-
vember 2014 besigtigelsesforretning omkring broste-
det Sct. Clemensvej i Ndr. Vindinge foranlediget af 
Banedanmarks projekt for elektrificering af jernba-
nen og heraf følgende udskiftning og forhøjelse af 
den vejbærende bro. 

Banedanmark fremlagde ved besigtigelsesforretnin-
gen et projekt for udskiftning af broen, som iht. Ba-
nedanmarks medfinansieringsaftale med Vording-
borg Kommune indebar realiseringen af et kommu-
nalt vejprojekt, hvor Sct. Clemensvejs overføring 
over banen nedlægges, og erstattes af et projekt hvor 
Ndr. Vindingevej forlænges og føres over jernbanen 
ved et nyt brosted ca. 20 meter sydligere end det ek-
sisterende. Sct. Clemensvej tilsluttes i Ndr. Vindin-
gevej i et T-kryds. 

Det fremlagte projekt er beskrevet i Miljøredegørel-
sen for Ringsted Femern Banen som alternativ til en 
1:1 udskiftning omkring det eksisterende brosted. 
Det var dog ved godkendelsen af Miljøredegørelsen 
ikke klarlagt, hvilken løsning der ville blive gennem-
ført. 

I forbindelse med afholdelse af besigtigelsesforret-
ningen blev der stillet spørgsmål til nødvendigheden 
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af gennemførelsen af det kommunale vejprojekt, her-
under de planlægningsmæssige overvejelser omkring 
forlængelsen af Ndr. Vindingevej.  

Foranlediget heraf har Vordingborg Kommune be-
sluttet at gennemføre den nødvendige lokale plan-
lægning, og har den 10. maj 2017 bekendtgjort, at der 
er vedtaget Kommuneplantillæg nr. 28 ”Ndr. Vindin-
gevej” og Lokalplan nr. O 05.04.01 ”Ndr. Vindinge-
vejs forlængelse”.  

I forlængelse af de vedtagne planer har Vordingborg 
Kommune anmodet Transport-, Bygnings- og Bo-
ligministeriet om at bemyndige Kommissarius ved 
Statens Ekspropriationer på Øerne til at forestå de 
nødvendige areal- og rettighedserhvervelser iht. lo-
kalplanen. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 
19. maj 2017 meddelt bemyndigelse, så der kan ske 
en samtidig arealerhvervelse i forbindelse med Ba-
nedanmarks ekspropriationer til de øvrige arealer. 

Ændringer i projektet 

Det blev på besigtigelsesforretningen foreslået, at der 
på Ndr. Vindingevej ved Sct. Clemensvejs tilslutning 
etableres en underføring af cykelstien, så cyklister 
kan krydse Ndr. Vindingevej niveaufrit. 

Dette ændringsforslag er indarbejdet i lokalplanen, 
og fremgår således også af det nu fremlagte projekt. 
Etablering af underføringen foranlediger på grund af 
vejreglernes bestemmelser om svingradier og sigte-
linjer, at indgrebet på den sydvestlige del af matr.nr. 
6a Neder Vindinge By, Kastrup udvides i en blød 
bue. 

Herudover frafaldes en del af de tidligere forslåede 
midlertidige arealerhvervelser grundet tilpasning af 
projektet i forbindelse med detailprojekteringen. 

Servitutter til beskyttelse af banen 

Der skal tinglyses servitutter til sikring af bane og 
sideanlæg, som er placeret på fremmed ejendom. Det 
omhandler f.eks. jordankre, adgang til drift og vedli-
gehold af støttemur og støjafskærmning, tunneler, 
ledninger, drifts- og adgangsrettigheder til autotrans-
formere, regnvandsbassiner mm. 

Samtlige naboejendomme til det elektrificerede ba-
neanlæg pålægges en servitut om eldrift. Servitutten 
pålægger restriktioner med hensyn til højde og nær-
hed på bevoksning, bygninger og lignende i forhold 
til ledningsanlæggene. 

 

Bevoksning, bygninger og genstande Minimumsafstand  

a) Træer og buske må ikke være tættere på. 3 meter fra kørelednings-
anlæg b) Ingen dele må udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme 

tættere på. 

c) For ejerens regning beskæres træer og anden bevoksning. 6 meter fra kørelednings-
anlæg 

d) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. 10 meter fra spormidte 

e) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på 
grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreled-
ningsanlægget. 

f) Maskiner og arbejdskøretøjer højere end 2 meter. Dog må landbrugs- og 
skovredskaber benyttes, hvor det er åbenlyst, at ingen del af disse redskaber 
kan komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af kørelednings-
anlægget. 

g) Flagstænger. 14 meter fra spormidte 

h) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. 

i) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, 
hvorpå hegnet står. 

19 meter fra spormidte 

j) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. 



565 29.06.2017 
 

 

Med henblik på at få eksproprieret samtlige rettighe-
der foranlediget af Ringsted Femern Banen projektet 
på ejendommen matr.nr. 4cz, 6a, 6æ og 6ø Neder 
Vindinge By, Kastrup, foreslås der i forbindelse med 
ekspropriationen til broudskiftningen pålagt eldrifts-
servitut på ejendommen, idet ejer ellers indenfor de 
næste 12 måneder vil blive indvarslet til hhv. besigti-
gelses- og ekspropriationsforretning alene med dette 
formål. 

På de øvrige ejendomme, der grænser til banen, på-
lægges eldriftsservitutten på et senere tidspunkt, da 
projektet herudover forudsætter yderligere indgreb 
grundet hastighedsopgraderingen. 

Særlige bestemmelser 

Jernbanens kilometrering begynder i km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster. I dette 
projekt er stationeringslinjen fastsat med startpunkt i 
ca. st. 66+300. Stationeringen stiger i retning mod 
Rødby. 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigel-
sesplaner og er anvendt i de nedenstående særlige be-
stemmelser. 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 
som betegnelse for stationeringsside: 

bvs. = banens venstre side 
bhs. = banens højre side 
bbs. = banens begge sider 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til statio-
neringsretningen.  

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til det 
samlede indgrebs udstrækning på planerne. 

Fremkomne bemærkninger ved besigtigelsen i 
marken:  

Forpagteren af matr.nr. 6a m.fl. Neder Vindinge By, 
Kastrup (lb.nr. Scv-002), Andy Jelgren, spurgte til, 
om Banedanmark etablerer markoverkørsler fra Ndr. 
Vindingevej. Han bemærkede, at det er vigtigt, at 
markoverkørsler etableres overfor hinanden. 

Banedanmark oplyste, at der vil blive etableret mark-
overkørsler fra Ndr. Vindingevej til begge lodder af 
matr.nr. 6a, og at overkørslerne vil blive etableret 
overfor hinanden. Der vil endvidere blive etableret 
markoverkørsel fra den forlagte Sct. Clemensvej til 
matr.nr. 6æ. 

Banedanmark oplyste endvidere, at det præcise om-
fang af midlertidige arbejdsarealer er under udarbej-
delse, men at omfanget af midlertidige arbejdsarealer 
med stor sandsynlighed bliver større end det der 
fremgår af ekspropriationsplanen i Fortegnelse nr. 27  

Banedanmark oplyste yderligere, at man forventer 
anlægsstart i august 2017 (efter høst). Anlægsarbej-
derne vil ca. vare 14 måneder og vejen over banen vil 
være afbrudt i ca. halvanden måned.  

Forpagteren af matr.nr. 6a Neder Vindinge By, Ka-
strup bemærkede, at Banedanmark skal være op-
mærksom på placering af dræn, da det ikke kan siges 
med sikkerhed, hvor alle dræn er placeret. Forpagte-
ren bemærkede endvidere, at afvandingsmuligheder 
på matr.nr. 34 Neder Vindinge By, Kastrup skal sik-
res, for at arealet kan blive dyrkbart. Banedanmark 
noterede dette.  

På forespørgsel fra ejeren af lb.nr. Scv-002 oplyste 
Banedanmark, at der af hensyn til kørestrømsanlæg-
get vil blive fjernet beplantning på bl.a. Banedan-
marks egne arealer, herunder fredskovsarealet. Dette 
vil ske som led i entreprenørens arbejde. 

Ejeren af lb.nr. Scv-002 og forpagteren af ejendom-
mens landbrugsarealer gav begge udtryk for, at de 
fandt det fremlagte projekt bedre især i trafiksikker-
hedsmæssig henseende, end det projekt, der blev 
fremlagt ved besigtigelsen i november 2014.  

Kommissionens beslutning: 

Kommissionen godkendte det fremlagte projekt, idet 
den fastsatte følgende særlige bestemmelser. 

Sct. Clemensvej 

St.114.395-115.258 bbs. 

Sct. Clemensvej (kommunevej og -sti), litra ”b” og 
”g” Neder Vindinge By, Kastrup, og litra ”d” Ka-
strup By, Kastrup. 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

114.932-115.212 bhs. 

Matr. nr. 4cz, 6a, 6æ og 6ø Neder Vindinge By, Ka-
strup, Kærvej 8, 4760 Vordingborg. 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Sct. Clemensvej og nyanlæg af 
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kommunevejen Ndr. Vindingevej med tilhørende cy-
kelsti. 

Privat fællesvej på matr.nr. 6æ afrømmes og nedlæg-
ges. 

Der pålægges servitut om eldrift. 

Der pålægges byggelinjer 15 meter fra vejmidten af 
hhv. forlagt Sct. Clemensvej og Ndr. Vindingevej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 115.001-115.024 bhs. 

Ndr. Vindingevej (kommunevej), litra ”i” Neder 
Vindinge By, Kastrup. 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St.115.022-115.023 bhs. 

Matr.nr. 4cr Neder Vindinge By, Kastrup, Troldepar-
ken, 4760 Vordingborg. 

Der pålægges byggelinjer 15 meter fra vejmidten af 
Ndr. Vindingevej. 

Under ejendommen kan efter anlægsarbejdets udfø-
relse henlægges ikke-anlagt vejareal fra Ndr. Vindin-
gevej. 

St. 115.142-115.173 bvs. 

Matr.nr. 10a Neder Vindinge By, Kastrup, Barmose-
vej 29, 4760 Vordingborg. 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Sct. Clemensvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Adgang til ejendommen ændres, og flyttes ca. 120 
meter mod øst. 

St. 115.156-115.260 bvs. 

Matr.nr. 6ca og 6ck Kastrup By, Kastrup, Sct. Cle-
mensvej 50, 4760 Vordingborg. 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Sct. Clemensvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

Der pålægges byggelinjer 15 meter fra vejmidten af 
Sct. Clemensvej. 

St. 115.161-115.249 bvs. 

Matr.nr. 7f Kastrup By, Kastrup, Sct. Clemensvej 
15A, 4760 Vordingborg. 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Sct. Clemensvej og areal til ny privat 
fællesvej til forlængelse af eksisterende 9 m bred pri-
vat fællesvej langs Sct. Clemensvej som adgangsvej 
for matr.nr. 10a Neder Vindinge By, Kastrup. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der pålægges byggelinjer 15 meter fra vejmidten af 
Sct. Clemensvej. 

St. 115.233-115.247 bvs. 

Kirkebakken (kommunevej), litra ”l”, Kastrup By, 
Kastrup. 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Ekspropriation: 

Kst. kommissarius fremlagde Fortegnelse nr. 27, 
Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg, Udbyg-
ning af banestrækningen Ringsted – Vordingborg, 
vedrørende ejendomme der er omfattet af ekspropri-
ation ved udbygning af jernbaneanlægget med tilhø-
rende oversigts- og ekspropriationsplaner, tegn.nr. 
TNORZ_1_115158_001 dateret den 19. april 2017. 

Generelt gælder for så vidt angår landbrugsejen-
domme, med mindre andet er anført under de enkelte 
løbenumre, at erstatningen ikke omfatter midlertidig 
brug af arbejdsareal, herunder strukturskade, eller 
afgrødetab på eksproprierede arealer. Erstatningen 
herfor forudsættes aftalt med de enkelte ejere og bru-
gere ved anlægsmyndighedens foranstaltning, således 
at spørgsmålet kun forelægges for kommissionen i 
tilfælde af uenighed mellem parterne.  

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 fremgår af de enkelte løbenumre, 
foretog kommissionen herefter den rekvirerede eks-
propriation vedrørende de i fortegnelsen under lb. nr. 
Scv-001, Scv-002, Scv-003, Scv-004, Scv-005, Scv-
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006, Scv-007, Scv-008,Scv-009, Scv-010, Scv-011 
og 48 opførte ejendomme. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Scv-001, litra ”b” og ”d” Neder Vindinge By, 
Kastrup 
For vejmyndigheden, Vordingborg Kommune, Val-
demarsgade 43, 4760 Vordingborg mødte Knud Jør-
gensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Nedlagt 
vejareal på 170 m2 søges tillagt tilgrænsende ejen-
dom efter anlægsarbejdets afslutning. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Lb.nr. Scv-002, matr.nr. 4cz, 6a, 6æ og 6ø Neder 
Vindinge By, Kastrup 
For ejeren, Boet efter Mogens Andersen ved Solveig 
Vosswinkel, Kærvej 8, 4760 Vordingborg mødte Sol-
veig Vosswinkel. 

Ejeren anførte, at indgrebet medfører nogle land-
brugsmæssige ulemper for restejendommen. Der skal 
bl.a. anvendes areal til nye foragre på begge sider af 
Ndr. Vindingevej. Desuden opstår der nogle hjørner 
på matr.nr. 6a, som det bliver besværligt at dyrke 
fremadrettet. 

Ejeren bemærkede yderligere, at det fremgår af 
kommuneplanen for 2013-2025, at den berørte del af 
matr.nr. 6a er udlagt til boligområde, og at arealet 
derfor har en højere værdi end landbrugsjord. Ejeren 
oplyste, at Vordingborg Kommune tidligere har ud-
trykt interesse for at købe arealet for at udstykke det 
til boligområde.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Der 
etableres markoverkørsler fra Ndr. Vindingevej til 
begge lodder af matr.nr. 6a placeret overfor hinan-
den. Der etableres endvidere markoverkørsel fra den 
forlagte Sct. Clemensvej til matr.nr. 6æ. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Scv-003, litra ”g” Neder Vindinge By,  
Kastrup 
For vejmyndigheden, Vordingborg Kommune, Val-
demarsgade 43, 4760 Vordingborg mødte Knud Jør-
gensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er offentlig sti, bliver der ikke ta-
le om erstatning. 

Lb.nr. Scv-004, matr.nr. 32, Neder Vindinge By,  
Kastrup 
Ejer: Herreløst vejareal. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Lb.nr. Scv-005, matr.nr. 4cr Neder Vindinge By,  
Kastrup 
For ejeren, Domea Vordingborg, Domea SMBA, Ol-
denburg Alle 3, Høje Taastrup, 2630 Taastrup mødte 
Dorte Jørgensen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Under 
ejendommen henlægges vederlagsfrit efter anlægsar-
bejdets udførelse det i fortegnelsen angivne nedlagte 
vejareal fra lb.nr. Scv-006 Ndr. Vindingevej, litra ”i” 
på 230 m2. 

Der bliver herefter ikke tale om erstatning. 

Dorte Jørgensen 

Lb.nr. Scv-006, litra ”i” Neder Vindinge By, Kastrup 
For vejmyndigheden, Vordingborg Kommune, Val-
demarsgade 43, 4760 Vordingborg mødte Knud Jør-
gensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Nedlagt 
vejareal på 230 m2 søges tillagt tilgrænsende ejen-
dom efter anlægsarbejdets afslutning. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Lb.nr. Scv-007, matr.nr. 10a Neder Vindinge By, 
Kastrup 
Ejeren, Niels Jesper Østergaard Hansen, Barmosevej 
29, 4760 Vordingborg mødte. 

Ejeren anførte, at det er vigtigt, at den private fæl-
lesvej etableres som noget af det første, når entrepre-
nørerne går i gang med anlægsarbejdet, for at sikre 
adgangen til ejendommen for lastbiler og landbrugs-
køretøjer. Ejeren anførte endvidere, at belægningen 
på den private fællesvej skal kunne bære tunge kø-
retøjer, og at det befæstede areal skal være mindst 4 
meter bredt. 

Banedanmark oplyste, at den private fællesvej an-
lægges med en befæstet bredde på 5 meter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 
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Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse 20 m2 og samtlige ulemper: 
 ......................................................................1.000 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. sep-
tember 2017. 

Niels Østergaard 

Lb.nr. Scv-008, matr.nr. 7f Kastrup By, Kastrup 
Ejeren, Niels Otto Hansen, Iselingen 1, 4760 Vor-
dingborg mødte. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 560 m2 á 18 kr.:.............10.080 kr. 
Til anlæg af ny privat fællesvej, 1.080 m2 
á 18 kr.: .......................................................19.440 kr. 
For ændring af markkort: ............................  1.500 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ...................     100 kr. 
I alt: .............................................................31.120 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. sep-
tember 2017. 

Niels Otto Hansen 

Lb.nr. Scv-009, matr.nr. 6ca og 6ck Kastrup By,  
Kastrup 
For ejeren, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 
43, 4760 Vordingborg mødte Knud Jørgensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der etableres 5 meter bred overkørsel fra Kirkebak-
ken. 

Banedanmark og Vordingborg Kommune forventer 
at indgå en teknisk aftale, der omfatter samtlige af 
kommunens ejendomme, og som også omfatter de 
erstatningsmæssige spørgsmål. 

Lb.nr. Scv-010, litra ”l” Kastrup By, Kastrup 
For vejmyndigheden, Vordingborg Kommune, Val-
demarsgade 43, 4760 Vordingborg mødte Knud Jør-
gensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Lb.nr. Scv-011, matr.nr. 35 Neder Vindinge By,  
Kastrup 
Ejer: Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 Køben-
havn Ø. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Under 
ejendommen henlægges vederlagsfrit efter anlægsar-
bejdets afslutning det i fortegnelsen angivne nedlagte 
vejareal fra lb.nr. Scv-001, litra ”d” på 170 m2. 

Lb.nr. 48, matr.nr. 34 Neder Vindinge By, Kastrup 
Ejer: Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 Køben-
havn Ø. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Herefter afsluttedes dagens møde og protokollen blev 
underskrevet.
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