
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 

11. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 13., 14., 22., 23. og 24. august 2012 
Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 2 

Del 2 – Greve Kommune 

 

 

Onsdag den 22. august 2012 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Vallensbæk Idrætscenter, Idræts 
Allé 2, Vallensbæk Strand, for at afholde en besigti-
gelsesforretning i anledning af anlæg af den nye bane 
København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 2. Ved 
møderne den 22.-24. august 2012 behandledes de 
dele af projektet, som er beliggende i Greve Kom-
mune.   

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
det ene af de Den Fælleskommunale Liste for Øernes 
Område udtagne medlemmer, Bjarke Abel. Det andet 
af de fra Den Fælleskommunale Liste udtagne med-
lemmer, Tony Christrup, havde meldt forfald. 

Som repræsentant for Greve Kommune mødte Heidi 
Evy Jørgensen. 

For Greve Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
vejchef Michael Løgstrup.  

Endelig mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Søren Kjerside Hansen.   

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, bygherrerepræsentant Rikke Elise Mor-
tensen, projektchef Kasper Ulslev, ingeniør Ib Jensen 
og byggeleder Richardt Søren Ole Brixen sammen 
med projektleder Carsten Voltzmann, projektleder 
Morten Krebs, faggruppeleder Carsten Jørgensen, 
landinspektør Camilla Gottwald Bønnelycke og inge-
niør Anette Johnsen, alle COWI, samt ingeniør Kri-
stian Jacobsen og biolog Ditte Berg Nielsen, begge 
Grontmij.   

For Vejdirektoratet mødte landinspektør Jacob Win-
kel og ingeniør Jacob Asbjørn Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet:  

Det oplystes indledningsvis, at Banedanmark ønsker, 
at forslaget om forlægning af Greve Bæk m.v. udgår 
af projektet. Årsagen hertil er, at Greve Kommune 
efter fornyet overvejelse har ønsket at se forlægnin-
gen af Greve Bæk i et bredere perspektiv. Banedan-
mark forventer at kunne fremlægge et endeligt pro-
jektforslag for forlægning af Greve Bæk for kommis-
sionen senere i 2012.  

De ejendomme, som udgår, er matr.nr. 5c, 5e, 17m, 
10t, 10s, litra ”h”, ”hu”og ”az” Greve By, Greve. 

Baggrund 

Et velfungerende transportnet med høj fremkomme-
lighed er afgørende for, at det danske samfund kan 
fungere optimalt. 

Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkur-
rencen på markederne kan fungere, fordi der er mu-
lighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres 
varer overalt i Danmark og udlandet.  

Et velfungerende transportnet gør det også muligt for 
personer at arbejde langt fra, hvor de bor, hvilket 
skaber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager 
transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, 
fordi virksomheder kan lokalisere sig langt fra de 
markeder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en 
koncentration af virksomheder med specialisering af 
kompetencer, der kan bidrage til højere produktivitet. 

Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De 
tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. 

Den økonomiske vækst, den øgede internationale 
samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen 
på boligmarkedet og nye transportmuligheder har 
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imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har 
forringet fremkommeligheden på transportnettet. 

For at imødekomme ovenstående udfordring og de 
overordnede målsætninger om en grønnere transport 
og mindre CO2-udledning indgik VK-regeringen 
sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Li-
beral Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen ”En 
grøn transportpolitik”. 

En af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn 
transportpolitik er, at den kollektive transport skal 

løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jern-
banen skal være pålidelig, sikker og topmoderne. 

Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig 
senere i 2009 i transportaftalen ”En jernbane i 
vækst”. 

Et af de konkrete projekter, som den ovenstående 
transportaftale indeholder, er etableringen af Den nye 
bane København-Ringsted. 

 

 

 
Figur 1. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé. 

 
Den eksisterende jernbane mellem København og 
Ringsted udgør en central del af det danske jernbane-
net og benyttes både i forbindelse med afviklingen af 
pendler- og fjerntrafik samt størstedelen af al gods-
transport. Banekapaciteten på strækningen er næsten 
fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der kun er få mu-
ligheder for at øge fremkommeligheden på den eksi-
sterende jernbane. 

Med en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra Kø-
benhavn til Ringsted over Køge sker der en udvidelse 
af banekapaciteten på strækningen. Denne kapaci-
tetsudvidelse muliggør attraktive togforbindelser og 
forbedrede tilbud til både passagerer og godstrans-
portkunder.  

Den nye bane København-Ringsted understøtter der-
igennem det overordnede princip fra den trafikpoliti-
ske aftale ”En grøn transportpolitik” om, at den kol-

lektive transport skal løfte det meste af fremtidens 
vækst i trafikken. 

Trafikale forbedringer og muligheder 

Formålet med Den nye bane København-Ringsted er 
at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på stræk-
ningen mellem København og Ringsted, som i dag 
udgør en flaskehals på jernbanenettet. Samlet forven-
tes det, at banen vil betjene 8-9 persontog og 2 gods-
tog pr. time i hver retning. 

Hastigheden på Den nye bane København-Ringsted 
vil blive op til 250 km/t for persontog, men jernbanen 
anlægges således, at maksimalhastigheden nogle 
steder bliver mindre. 

Den forøgede kapacitet og hastighed muliggør flere 
afgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Det-
te vil bidrage til at øge den overordnede fremkomme-
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lighed på transportnettet og gøre toget til et mere 
attraktivt transportalternativ end tidligere. 

I alt forventes det, at den forbedrede fremkommelig-
hed på strækningen, i forhold til 0-alternativet, vil 
medføre en stigning på ca. 13 pct. på rejserne over 
Storebælt og en stigning i den sjællandske regional-
trafik på ca. 4 pct. 

0-alternativet beskriver trafikbetjeningen uden andre 
investeringer i transportnettet end dem, der allerede 
er besluttet. 

Den nye bane København-Ringsted er desuden en 
forudsætning for at realisere Timemodellen. 

Timemodellen er en politisk vedtaget plan, der inde-
holder en overordnet målsætning om en rejsetid på 1 
time på strækningerne København-Odense, Odense-
Aarhus, Aarhus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg 
samt Odense-Herning. 

Endelig er Den nye bane København-Ringsted af 
international betydning, idet den - sammen med en 
fast Femern Bælt forbindelse - forbedrer fremkom-
meligheden på det transeuropæiske jernbanenet mel-
lem Skandinavien og Central- og Østeuropa. 

VVM-redegørelse 

De miljømæssige påvirkninger fra Den nye bane 
København-Ringsted er afrapporteret i en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 
gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse 
og en indledende projektering af to mulige løsninger 
for en forbedring af banekapaciteten mellem Køben-
havn og Ringsted.  

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende hæfter:  

Hæfte 1 – Samlet miljøredegørelse 

Hæfte 2 – Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen 

Hæfte 3, 4 og 5 – Miljøredegørelse for geografiske 
delområder af Nybygningsløsningen 

Hæfte 6 – Støj og vibrationer for begge løsninger 

VVM-redegørelsens hæfte 2, vedrørende 5. sporløs-
ningen, er ikke længere aktuelt, eftersom det i maj 
2010 blev vedtaget at arbejde videre med Nybyg-
ningsløsningen. 

VVM-redegørelsen findes på følgende internetadres-
se: 

www.bane.dk  Banearbejde  Sjælland  Kø-
benhavn-Ringsted  Miljøredegørelse 

På grundlag af VVM-redegørelsen var Den nye bane 
København-Ringsted til offentlig høring i 2008. Der 
blev afholdt 12 borgermøder, hvor der i alt indkom 
ca. 260 skriftlige høringssvar, som er refereret og 
behandlet af Trafikstyrelsen i et høringsnotat fra april 
2009. 

Lovgrundlag 

Den forberedende projektering af Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted blev gennemført i henhold til flere 
projekteringslove, hvoraf den første er fra den 20. 
maj 1997, og den seneste, Lov nr. 244 om projekte-
ring af jernbaneanlæg København-Ringsted, er fra 
den 21. marts 2007. 

I henhold til projekteringslovene er der siden 2001 
gennemført forlods overtagelse af et antal boliger og 
erhvervsejendomme, der ligger i projekteringszoner-
ne. 

Den nye bane København-Ringsted anlægges i hen-
hold til Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestræk-
ning København-Ringsted over Køge. Anlægsloven 
blev vedtaget den 26. maj 2010. 

Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at 
anlægge en dobbeltsporet jernbane fra København til 
Ringsted over Køge samt dertil hørende anlæg. 

Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportmini-
steren til at ekspropriere de arealer, der er nødvendi-
ge for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at 
pålægge ejendomme beliggende langs anlægget ser-
vitut om eldrift. 

I henhold til § 2 i anlægsloven varetages beskyttel-
seshensyn efter naturbeskyttelsesloven samt beva-
ringshensyn efter museumsloven alene af Transport-
ministeren. 

Transportministeren har herved mulighed for at fore-
tage en vurdering af henholdsvis de beskyttelses-
mæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de 
bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven i for-
hold til den konkrete udformning af jernbaneanlæg-
get. 

Herudover kan Transportministeren, ifølge anlægslo-
vens § 3, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj under an-
lægsperioden ikke finder anvendelse i de tilfælde, 
hvor efterlevelse af støjkravet vil indebære en væ-
sentlig fordyrelse eller forsinkelse af anlægget. 
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Ovenstående bemyndigelser er videregivet til Bane-
danmark ved delegation ved bekendtgørelse nr. 1265 
af 5.11.2010 om Banedanmarks opgaver og beføjel-
ser. 

Myndighedsforhold  

Myndighedsforhold i relation til Miljøbeskyttelseslo-
ven, Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vej-
lovene afhandles med Vallensbæk, Høje Taastrup og 
Ishøj og Greve kommuner. Desuden drøftes place-
ring af erstatningsskov med Naturstyrelsen. 

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark har igennem en række tiltag orienteret 
offentligheden og lodsejere om anlægsprojektet. 

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte 
Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere 
indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeførin-
gen. Informationsbrevet havde generel karakter om 
lovens ikrafttræden. 

Herefter er der udsendt breve til de lodsejere, som 
berøres af f.eks. opmålingsarbejde, jordbundsprøver, 
pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forundersø-
gelser og ekspropriationer. 

I januar og februar 2011 blev der afholdt 6 åbent hus 
arrangementer langs banen. 

Siden januar 2011 er der blevet udgivet en række 
pjecer om Den nye bane København-Ringsted, f.eks. 
om ekspropriation, arkæologi og projektets status. 
Pjecerne er blevet distribueret dels til de kontaktede 
lodsejere dels til biblioteker og borgerservicecentre. 

I 2011 begyndte Banedanmark at holde personlige 
møder med de lodsejere, som berøres af projektet. 

Banedanmark inviterer også lodsejere, som skal eks-
proprieres, til generelle orienteringsmøder om besig-
tigelses- og ekspropriationsforretning. 

Derudover holder Banedanmark løbende dialoggrup-
pemøder med udvalgte personer vedr. særligt berørte 
områder langs Den nye bane København-Ringsted. 

Sektionsopdelt besigtigelse  

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne 
har godkendt, at Banedanmark - grundet anlægspro-
jektets omfang - opdeler besigtigelsen af den samlede 
strækning i et antal sektioner. 

Banedanmark har i marts 2012 afholdt besigtigelses-
forretning for Sektion Syd Etape 1, som omfatter 
Greve og Solrød kommuner og i maj 2012 for Sekti-
on Nord Etape 1, som omfatter Hvidovre og Brøndby 
Kommuner.  

Dette besigtigelsesmateriale omfatter alene Sektion 
Nord Etape 2, som er vist på figur 2. 

 
Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på Sektion Nord Etape 2. 
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Igangsætning af anlægsarbejderne 

På Sektion Nord Etape 2 forventes det, at vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbegyndes i 2013. 
Jordarbejderne forventes påbegyndt i 2014, mens selve etableringen af jernbanesporene og kørestrømmen 
forventes påbegyndt i 2017. Hele banen vil være klar til ibrugtagning i december 2018. 

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_008600_014 Rev 02.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_008600_305 Rev 02.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_011000_306 Rev 02.00 

4 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_013000_307 Rev 02.00 

5 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_015000_308 Rev 02.00 

6 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_017000_309 Rev 02.00 

7 Bilag 1. Normaltværsnit  

 Tegningsnummer TARTR_3_S_S1 Rev A 

 
Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse 

Det overordnede formål med Den nye bane Køben-
havn-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbane-
trafikken på strækningen mellem København og 
Ringsted.  

Banen tilsluttes det eksisterende jernbanenet vest for 
Ny Ellebjerg Station på strækningen Københavns 
Godsbanegård-Vigerslev og øst for Ringsted på 
strækningen Roskilde-Ringsted. 

Den nye bane København-Ringsted bliver dobbelt-
sporet og elektrificeret. Trafikken med persontog vil 
blive afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, 
hvorved Den nye bane København-Ringsted bliver 
den første højhastighedsbane i Danmark. 

På strækningen anlægges en ny station ved Køge 
Nord.  

Den nye bane København-Ringsted bliver en del af 
det transeuropæiske jernbanenet og vil overholde alle 
relevante EU-normer. 

Stationering 

Banens stationeringslinje har udgangspunkt (st. 
00.100) i ca. km 2,85 på strækningen Københavns 
Godsbanegård-Vigerslev. Stationeringen stiger i ret-
ning mod Ringsted. 

Stationeringslinjen ligger i banens højre spors midte. 

Stationeringslinjen og stationeringer er vist på både 
oversigts- og besigtigelsesplanerne. 

Denne besigtigelse omfatter Sektion Nord Etape 2, 
som starter ved kommunegrænsen mellem Brøndby 
og Vallensbæk, st. 8.600, og slutter ved Mosede 
Landevej, st. 19.300. 
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Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

Banen dimensioneres til kørsel med persontog ved 
hastigheder op til 200 km/t indtil Vejlegårdsvej (st. 
10.400), hvilket medfører, at følgende minimumsra-
dier skal overholdes for at opretholde en vis komfort 
i togene ved den ønskede fart. 

• Mindste horisontalradius er 1900 m  

• Mindste vertikalradius er 14.000 m 

Efter Vejlegårdsvej dimensioneres banen til kørsel 
med persontog ved hastigheder op til 250 km/t, hvil-
ket medfører, at følgende minimumsradier skal over-
holdes for at opretholde en vis komfort i togene ved 
den ønskede fart. 

• Mindste horisontalradius er 3000 m  

• Mindste vertikalradius er 22.000 m 

For at optimere togenes acceleration og passager-
komfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger 
på banen under 12,5 promille. 

Der placeres sporskifter og transversaler ved st. 
15.800 og 17.300. 

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Normaltværsnit 

Banens normaltværprofil på Sektion Nord Etape 2 er 
vist på nedenstående figur. 

 
Figur 3, Banens normaltværprofil på Sektion Nord Etape 2, ej målfast. Se også Bilag 1. 

 

Som det fremgår af normaltværsnittet etableres skrå-
ninger som udgangspunkt med anlæg 1,5, hvilket 
betyder at en 1 m høj skråning er 1,5 m bred.     

På grund af store niveauforskelle og/eller begrænsede 
pladsforhold er det nødvendigt på 3 delstrækninger at 
etablere støttevægge. 

Fritrumsprofil 

Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste gen-
stande skal ligge fra sporet. 

Som udgangspunkt anvendes der to typer 
fritrumsprofiler på Den nye bane København-
Ringsted: EBA-profilet, som er gældende i tunneler 
og under broer, og EA-profilet, som er gældende på 
strækninger uden for tunneler og broer. EA-profilet 
fremgår af nedenstående figur. 

  
Figur 4, EA-fritrumsprofilet 
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Profilerne er gyldige til og med 200 km/t, men for-
ventes også at blive godkendt til 250 km/t. 

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt 25 
veje og stier på Sektion Nord Etape 2. 

Udover lukningerne af veje og stier, som er beskrevet 
i skemaerne herunder, vil der forekomme restriktio-
ner i form af indsnævringer, hastighedsnedsættelser 
mv.  

Som en del af anlægslogistikken vil der blive gjort 
tiltag til at sikre den fortsatte trafikafvikling for både 
kørende og gående trafik. 

Ved bygning af broer og tunneler skal der i umiddel-
bar nærhed af bygværket eksproprieres arealer til 
midlertidig arbejdsplads. 

Tværprofilet på de skærende veje og stier, der om-
bygges, udformes principielt som den nuværende 
tværprofilsgeometri. 

Grundet den fysiske nærhed til Holbækmotorvejen 
og Motorring 4 samt krydsningen af Motorring 4, er 
ombygningen af et antal af de skærende veje og stier 
blevet drøftet med Vejdirektoratet. 

I de efterfølgende afsnit findes en gennemgang af 
samtlige vej- og stiomlægninger, som foranlediges af 
Den nye bane København-Ringsted, Sektion Nord, 
Etape 2 i Greve Kommune. 

Overføring af veje og stier 

I alt skal to veje og én sti føres over banen. 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperio-
den 

Lokalvej til 
Slambehandlings- 
anlæg og Fort-
land Event Cen-
ter 

st. 17.800 

 

Type:   

Privat fællesvej 

 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

 

Der anlægges ny vejadgang til restarealet 
mellem banen, motorvejen og ”Olsbæk”. Ve-
jen tilsluttes forlagt adgangsvej til Greve RC-
Center, og føres på en bro over banen. 
På strækningen mellem adgangsvejen til Gre-
ve RC-Center (matr. nr. 11b, 11dt og 11fk 
Greve By, Greve) og adgangen til slambe-
handlingsanlægget (matr. nr. 11b Greve By, 
Greve) etableres vejen med et tværsnit bestå-
ende af 6,5 m asfalteret kørebane, og langs 
begge vejens sider 2,5 m yderrabat. På den 
resterende strækning etableres vejen med et 
tværsnit bestående af 3,5 m grusbelagt køre-
bane og langs begge vejens sider 1,25 m yder-
rabat. 
Broen over banen udføres med en bredde på 
11,5 m mellem forkanter af broautoværn. 

Adgangen til området i anlægsperio-
den foregår via privat fællesvej på 
matr. nr. 24g Greve By, Greve og en 
følgende interimsvej med en længde 
på ca. 30 m der anlægges frem til den 
fremtidige adgangsvej. 

Den fremtidige adgangsvej udføres 
før den eksisterende adgangsvej af-
brydes.  

 

Greve Centervej 
inkl. rundkørsel 

st. 17.902 

 

Type:   

Kommunevej 

 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

 

Vejen, rampen og rundkørselen hæves, og 
føres på en bro over banen. Vejen retableres 
med det eksisterende tværprofil bestående af 
7,1 m asfalteret kørebane. I vejens sydlige 
side 3,3 m skillerabat, 2,5 m cykelsti og 1,5 m 
yderrabat. I vejens nordlige side 2,2 m yder-
rabat. Broen udføres med en bredde på 15,4 m 
mellem forkanter af broautoværn. Rampen 
retableres med det eksisterende tværprofil. 
Rundkørselen retableres med dobbeltrettet 
cykelsti i den sydlige side. 

Der pågår en VVM screening som følge af at 
Greve Centervej og tilsluttende veje er hævet i 
forhold til projektet, der ligger til grund for 
anlægsloven. 

Greve Centervej inklusiv rundkørslen 
og rampen til motorvejen lukkes i en 
periode. Dette må ikke være samtidig 
med, at der udføres arbejder, der ned-
sætter kapaciteten på ramperne Greve 
N og Greve S. 
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Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

Adgang mellem 
arealer på trans- 
formerstation 

St. 15.250 

Type:   

Privat fællesvej 

Vejmyndighed: 

Greve Kommune 

Til at forbinde de to arealer, der adskilles af 
den fremtidige bane, etableres en gangtunnel 
under banen med en frihøjde på 2,5 m og en 
indvendig bredde på 2,4 m. 

 

Kappellevvej 

St. 15.250 

Type:   

Privat fællesvej 

Vejmyndighed: 

Greve Kommune 

Kappelevvej forlægges mod syd og føres un-
der banen. 

Tværprofilet under banen retableres med 4,0 
m asfalt-/grusbelagt kørebane, 1,5 m yderra-
bat i vejens sydlige side og 1,0 m yderrabat i 
vejens nordlige side. Frihøjden under broen 
bliver 5,2 m for at tilgodese køretøjer på 4,6 
m. Bredden mellem brovæggene bliver mini-
mum 6,5 m. 

Trafikken opretholdes i anlægsperio-
den. 

Grevestien 

St. 18.281 

Type:   

Kommunal sti 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

Stien føres på en brokonstruktion over banen. 
Der foretages en mindre regulering af stiens 
eksisterende længdeprofil. Stibroen udføres i 
en bredde af 4,0 m mellem brorækværker. 

Fra Grevestien føres mod nord - og øst for 
banen - en 4.00 m bred offentlig sti frem til 
den frede stenkiste over Greve Bæk. 

Stien vil blive udskilt som en offentlig sti. 

Stien lukkes i anlægsperioden. 

Der henvises til omkørsel for de lette 
trafikanter ad Ventrupparken og via 
Kildestien til stiforbindelserne øst for 
motorvejen. 

Underføring af veje og stier 

I alt skal 3 veje og 3 stier føres under banen. 

For stier, der føres under banen og tilsluttes eksisterende stier under motorvejen, er frihøjden og bredden 
tilpasset dimensionerne på eksisterende stitunneler under motorvejen. 
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Kildebrøndevej 

St. 16.041 

 

Type:   

Kildebrøndevej
  

 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

Kommunevejen Kildebrøndevej forlægges 
mod nord. Vejen føres i en brokonstruktion 
under banen og tilsluttes en ny rundkørsel, der 
etableres i krydset Kildebrøndevej/Vejleåvej. 

Vejen retableres med et tværsnit bestående af 
7,0 m asfalteret kørebane og i begge vejens 
sider 4,1 m yderrabatter. I yderrabatterne er 
der reserveret areal til fremtidige cykelstier 
langs Kildebrøndevej. Cykelstierne etableres 
senere af Greve Kommune. 

Frihøjden under broen bliver 4,63 m og bred-
den mellem brosøjlerne bliver 13,0 m. Under 
broen anlægges vejen med et tværsnit bestå-
ende af 7,0 m asfalteret kørebane, og langs 
begge vejens sider 2,1 m asfalterede cykelstier 
og 0,9 m yderrabatter.  

Rundkørselen etableres med en midterradius 
på 10 m, overkørselsareal med en bredde på 
4,1 m og bredde på cirkulationsarealet på 6,1 
m. 

Den forlagte private fællesvej Kildebrøndevej, 
som danner adgangsvej for gartneri (matr.nr. 
10d Kildebrønde By, Kildebrønde), Tvillin-
gegård (matr.nr. 10a m.fl. Kildebrønde By, 
Kildebrønde) samt Kildebrøndevej 44 og 46 
(matr.nre. 10g og 10c Kildebrønde By, Kilde-
brønde) tilsluttes den nye rundkørsel. 

Kildebrøndevej forlægges mod nord 
uden om broarbejds-stedet i anlægs-
perioden. Trafikken opretholdes med 
nedsat hastighed. 

Bag Kirken 

St. 16.581 

Type:  

Kommunal sti 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

Stien forlægges og føres sammen med Kil-
debrøndebækken i en fælles brokonstruktion 
under banen. 

Stien etableres med et tværprofil bestående af 
3,0 m asfaltbelagt sti og langs begge stiens 
sider 0,5 m yderrabat. 

Stien krydser Kildebrøndebækken, der rør-
lægges. 

Frihøjden for stien under broen bliver 2,83 m.  

Eksisterende sti benyttes indtil forlagt 
sti er udført. 

Olsbæk og na-
tursti 

st. 17.032 

Type:  

Natursti (kom-
munal sti)  

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

Naturstien føres med Olsbækken i en fælles 
brokonstruktion under banen. 

Frihøjden for stien under broen bliver 2,53 m. 
Stien anlægges i grus under broen i en bredde 
på 3,0 m med yderrabatter langs stien på 0,5 
m. 
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Kildestien 

St. 19.015 

Type:  

Kommunal sti 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

Stien sænkes og føres i en tunnel under banen. 
Stien retableres med et tværsnit bestående af 
3,0 m asfalteret sti og langs begge stiens sider 
1,0 m yderrabat. Tunnelen under banen udfø-
res med en frihøjde på 2,83 m og en bredde 
mellem tunnelvæggene på 6,0 m som i den 
eksisterende tunnel under motorvejen.  

Stien lukkes i anlægs-perioden. 

Omlægning af veje og stier 

Vejleåvej 

St. 16.000 

Type:  

Kommunevej 

Vejmyndighed: 
Greve Kommune 

Der etableres rundkørsel i krydset Kildebrøn-
devej/Vejleåvej. 

Vejleåvej ombygges, hvor den tilsluttes den 
nye rundkørsel. 

 

Trafikken opretholdes i udførelsespe-
rioden. 

 

Kildebrøndevej – 
Adgangsvej til 
gartneri, Tvillin-
gegården m.fl. 

St. 16.000-16.600 

 

Type:  

Privat fællesvej 

 

Vejmyndighed: 
  

Greve Kommune 

 

Den private fællesvej, Kildebrøndevej, afbry-
des nord for banen. Vejen forlægges til en 
placering syd for banen, og tilsluttes en ny 
rundkørsel i krydset Kildebrøndevej/Vejle-
åvej. Der etableres en ny adgangsvej til Tvil-
lingegården (matr.nr. 10a m.fl. Kildebrønde 
By, Kildebrønde), der tilsluttes den forlagte 
Kildebrøndevej. Denne vej danner også ad-
gang for ejendommene øst for Tvillingegår-
den: Kildebrøndevej 44 og 46 (matr.nre. 10g 
og 10c Kildebrønde By, Kildebrønde). 

Den forlagte Kildebrøndevej etableres med et 
tværsnit bestående af 3,5 m grusbelagt køre-
bane og langs begge vejens sider 1,0 m yder-
rabat.  
Adgangsvejen til Tvillingegården m.fl. etable-
res med et tværsnit bestående af 3,0 m grusbe-
lagt kørebane og langs begge vejens sider 1,0 
m yderrabat. 

Den eksisterende vej til gartneriet 
benyttes indtil den forlagte vej er 
udført. 

Adgangsvej til 
Greve RC-Center 

St. 17.450-17.800 

 

Type:  

Privat fællesvej 

 

Vejmyndighed:  

Greve Kommune 

Den eksisterende private fællesvej, der tjener 
som adgangsvej til Greve RC-Center (matr. 
nre. 11b, 11dt og 11fk Greve By, Greve) for-
lægges mod vest og tilsluttes Greve Centervej. 
På strækningen mellem Greve Centervej og 
lokalvejen til Fortland Event Center/slambe-
handlingsanlæg etableres vejen med et tvær-
snit bestående af 6,5 m asfalteret kørebane, og 
langs begge vejens sider 2,5 m yderrabat. På 
den resterende strækning etableres vejen med 
et tværsnit bestående af 3,5 m grusbelagt kø-
rebane og langs begge vejens sider 1,25 m 
yderrabat. 

Adgangen til området i anlægsperi-
oden foregår via privat fællesvej på 
matr.nr. 24g Greve By, Greve og en 
følgende interimsvej med en længde 
på ca. 30 m, der anlægges frem til den 
fremtidige adgangsvej. 

Den fremtidige adgangsvej udføres 
før den eksisterende adgangsvej 
afbrydes.  
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Afvanding 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i 
fornødent omfang og føres under baneanlægget. 
Vandsynsforretninger vil blive afholdt i overens-
stemmelse med vandløbslovens bestemmelser. 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskrå-
ningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende 
bassiner. På flere af strækningerne overvejes det at 
lede banevandet til udvidede banegrøfter i stedet for 
almindelige regnvandsbassiner, for at minimere ud-
strækningen af regnvandsbassinerne. 

I bassinerne bundfældes urenhederne og afstrømnin-
gen reguleres inden udledning til vandløb eller regn-
vandsledning. 

Der kan som følge af den fortsatte detaljering af pro-
jektet forekomme mindre justeringer af placeringer 
og udformninger af de udvidede grøfter/regnvands-
bassiner. 

Baneafvandingen består derudover af nødvendige 
rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og 
stier samt enkelte pumpestationer. 

Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassi-
nerne vil i nødvendigt omfang blive sikret ved pålæg 
af servitutter. 

På Sektion Nord Etape 2 forventes der at skulle etab-
leres udledning til følgende recipienter fra udvidede 
banegrøfter og/eller regnvandsbassiner: 

Stationering Bassintype Recipient 

9.000 Regnvandsbassin Bækrenden 

10.000 Regnvandsbassin Vallensbæk Sø 

10.840 – 11.240 Udvidede banegrøfter Vallensbæk Sø 

11.300 – 11.380 Udvidede banegrøfter Vallensbæk Sø  

11.300 Regnvandsbassin Vallensbæk Sø 

12.300 – 12.540 Udvidede banegrøfter Tranegilde Mark Drængrøft 

12.600 Regnvandsbassin Tranegilde Mark Drængrøft 

12.580 – 12.760  Udvidede banegrøfter Tranegilde Mark Drængrøft 

13.460 – 13.525 Udvidede banegrøfter Baldersbæk 

13.600 Regnvandsbassin Baldersbæk 

13.560 – 13.800 Udvidede banegrøfter Baldersbæk 

14.480 – 14.740 Udvidede banegrøfter Lille Vejle Å 

14.700 Regnvandsbassin Lille Vejle Å 

14.800 Regnvandsbassin Lille Vejle Å 

14.780 – 14.880  Udvidede banegrøfter Lille Vejle Å 
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15.360 – 15.600 Udvidede banegrøfter Kildebrønde Drængrøft 

15.700 Regnvandsbassin Kildebrønde Drængrøft 

15.640 – 15.820 Udvidede banegrøfter Kildebrønde Drængrøft 

16.260 – 16.580 Udvidede banegrøfter Kildebrøndebæk 

16.600 Regnvandsbassin Kildebrøndebæk 

16.600 – 16.800  Udvidede banegrøfter Kildebrøndebæk 

17.050 Regnvandsbbasin Olsbæk 

17.060 – 17.120  Udvidede banegrøfter Olsbæk 

17.060 – 17.700 Regnvandsbassin Olsbæk 

19.200 Regnvandsbassin Vardegårdsløbet 

 

Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion Nord Etape 2 skal der håndteres betydeli-
ge jordmængder. Indbygningsegnede jordmaterialer 
vil i vid udstrækning blive genanvendt ved etablerin-
gen af banens underbygning. 

Til etablering af den nye bane og skærende veje af-
graves omkring 500.000 m³ råjord og 230.000 m³ 
muld, hvoraf de 370.000 m³ råjord kan genindbyg-
ges, forudsat anvendelsen af kalkstabilisering. De 
resterende 130.000 m³ råjord og de 230.000 m³ muld 
forventes udsat langs strækningen. Der skal tilføres 
ca 290.000 m3 friktionsmateriale udefra til opbygning 
af en dæmning i Vallensbæk Sø.  

Overskudsjorden placeres i udsætningsområder i 
form af terrænhævninger mellem bane og vej samt 
jordvolde. 

Det er intentionen, at de store mængder jord på en 
gang tegner et nyt dynamisk landskabselement langs 
strækningen og på samme tid anvendes til at skabe 
erstatningslandskaber, rekreative områder mv. 

Terrænreguleringerne udformes som udgangspunkt 
med hældninger mellem 1:2 og 1:5.  

Beplantning etableres med de arter, som normalt 
findes på den givne lokation, i en enkel og robust 
udformning med et ekstensivt plejeniveau. 

Kapaciteten af de udsætningsområder, som er reser-
verede for Den nye bane København-Ringsted, er ca. 
825.000 m³. 

Sneværnsbælter 

På strækninger hvor banen går igennem åbne arealer 
og ligger i afgravning, skal der etableres sneværns-
bælter. Sneværnsbælterne etableres som en 25 m 
bred beplantning i varierende højde i sammenhæn-
gende strækninger øst for banen. 

På Sektion Nord Etape 2 etableres midlertidigt et 
sneværnsbælte fra st. 17.400 til 17.800 beliggende 
mellem bane og motorvej. Greve Kommune har pla-
ner om at anvende det pågældende område til erhverv 
på et senere tidspunkt, hvorfor sneværnsbæltet an-
lægges som midlertidig foranstaltning.  

Beskyttede biotoper og faunapassager 

Berørte naturområder 

På Sektion Nord Etape 2 findes naturmæssigt fire 
fokusområder:  

• Store Vejleå og Vallensbæk Sø (st. 10.550 – 
11.259) 

• Lille Vejleå (st. 14.758) 

• Olsbæk (st. 17.063)  
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• Grevebæk (st. 18.145) 

De største naturværdier findes i området ved Store 
Vejleå og Vallensbæk Sø. 

Der berøres i alt 12 § 3 beskyttede naturlokaliteter (6 
vandløb og 6 søer). 

6 beskyttede vandløb: 

• Store Vejleå (st. 11.259) 

• Lille Vejleå (st. 14.758) 

• Kildebrøndebæk (st. 16.581) 

• Olsbæk (st. 17.063) 

• Grevebæk (st. 18.145) 

• Vardegårdsløbet (st. 19.305) 

6 beskyttede søer/vandhuller: 

• Vallensbæk Sø (st. 10.550 – 11.259) 

• Vandhul syd for Lille Vejleå (st. 14.850) 

• Bassin ved Skydebanen (st. 15.100) 

• Vandhul syd for skydebanen (st. 15.350) 

• Bassin ved Greve RC Center (st. 17.300) 

• Bassin ved Ventrupparken (st. 18.200) 

Som kompensation for påvirkning af § 3 området 
Vallensbæk Sø etableres en sø. Hvis der i stedet for 
kompensationsgravning overgår økonomisk kompen-
sation til kommunen til alternativ løsning af afvan-
dingen, udføres kompensation for berørt § 3 areal i 
Vallensbæk Sø af kommunerne. 

Som kompensation for fire nedlagte vandhul-
ler/afvandingsbassiner og kompensation for øget 
barriereeffekt til opretholdelse af økologisk funktio-
nalitet etableres i alt 24 vandhuller på Sektion Nord 
Etape 2. 

Der berøres fredskov øst for Vallensbæk Sø (st. 
9.800 – 10.150). I alt berøres ca. 3,3 ha fredskov i 
Vallensbæk Kommune. 

De berørte beskyttede vandløb forlægges midlertidigt 
under anlægsarbejdet af konstruktionerne, således at 
de naturmæssige gener mindskes. Eneste undtagelse 
er Kildebrøndebæk, der forlægges permanent på den 
vestlige side af banen, for at mindske strækningen, 
hvor banen vil påvirke vandløbet. 

Grevebækken vil blive ført under banen i en rørfø-
ring. Kommunen har i projektet bedt Banedanmark 
om at omlægge størstedelen af vandføringen fra Gre-

vebækken til Olsbækken. I VVM er omlægning til 
Olsbækken ført parallet med banen, men pga. om-
lægning af søen ved RC-centeret og et regnvandsbas-
sin, planlægger Banedanmark at omlægningen til 
Olsbækken sker ved Greve Landsby i et nyt rørlagt 
tracé over åben mark. Grevebækkens vandføring 
fordeles med ca. 25 % i eksisterende tracé under 
banen og med ca. 75 % omlagt til Olsbækken. 

Erstatningsbiotoper 

De i alt 24 erstatningsvandhuller etableres så vidt  
muligt på offentlige arealer eller efter frivillig aftale 
med private lodsejere. 

Ved Vallensbæk Landsby  etableres tre erstatnings-
vandhuller for øget barriereeffekt. To vandhuller 
etableres på offentlige arealer, og et etableres på pri-
vat areal.  

Ved Tranegilde Mark etableres tre erstatningsvand-
huller for øget barriereeffekt. Alle etableres på of-
fentlige arealer. 

Tre vandhuller etableres omkring Lille Vejleå for 
øget barriereeffekt. To på private arealer og et på 
offentligt areal.  

I området syd for Lille Vejleå til syd for Olsbæk 
etableres 15 vandhuller som kompensation for § 3 
beskyttede vandhuller, der nedlægges eller påvirkes 
negativt af baneanlægget. 11 etableres på private 
arealer, tre etableres på eksproprierede arealer, og ét 
etableres på offentligt areal.  

Det er ikke muligt udelukkende at etablere nye om-
råder på offentligt ejet jord, og derfor har Banedan-
mark igangsat en proces for at indgå frivillige aftaler 
med lodsejere om etablering af erstatningsnatur på 
deres ejendom. I disse aftaler vil status for fremtidig 
pleje af arealerne indgå. 

Faunapassager 

På Sektion Nord Etape 2 etableres 26 faunapassager: 

• Ni sti og vejpassager, der også har funktion 
som faunapassage. 

• Fire kombinerede vandløbs- og stipassager. 
Dimensionerne tilpasses det enkelte vandløb. 
Der etableres tørre banketter til faunaen.  

o Mosestien (st. 10.529) 

o Lille Vejle Å (st. 14.758) 

o Kildebrøndebæk (st. 16.581) 

o Olsbæk (st. 17.037) 
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• Seks vandløbspassager. Heraf er to vandløb 
dykket under banen i rør. Dimensionerne til-
passes det enkelte vandløb. 

o Store Vejle Å (st. 11.259) etableres 
uden banketter. 

o Baldersbæk (st. 13.530) etableres med 
banketter. 

o Kildebrønde drængrøft (st. 15.622) 
etableres med banketter. 

o Grevebæk (st. 18.145) underføres i 
rør. 

o Vardegårdsvandløbet (st. 19.305) un-
derføres i rør. 

• Syv tørre passager i dæmningsanlæg. Rørets 
diameter tilpasses dæmningens bredde (rør 
Ø1,2-1,4 m). St. 12.772, 13.019, 13.822, 
14.373, 14.913, 15.047, 15.842 og 17.304. 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i et støjniveau i dagtimerne på 70 
dB(A). Anlægsarbejder, som må udføres om aftenen 
og natten, vurderes med udgangspunkt i 40 dB(A).  
Disse to støjniveauer anvendes som indsatsgrænser i 
projektet, jf. anlægslovens bemærkninger.  

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i de grænseværdier, der anvendes af 
den kommunale myndighed, såfremt de har formule-
ret indsatsgrænser.    

Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune tager 
udgangspunkt i en støjgrænse på 70 dB på hverdage i 
dagperioden kl. 07-18. Dog må særligt støjende akti-
viteter, såsom etablering af spuns, kun udføres i tids-
rummet kl. 08-16. På alle øvrige tidspunkter skal der 
søges tilladelse til udførelse af anlægsarbejder. 

Høje Taastrup Kommune har for nærværende ikke 
fastlagt grænser for støj fra anlægsarbejder, men 
henviser til Miljøstyrelsens vejledning for ekstern 
støj fra virksomheder (Vejledning 5/1984 ”Ekstern 
støj fra virksomheder”). Grænseværdierne er her 
opdelt i forhold til områdetypen der støjbelastes, 
hvilket i dagperioden på hverdage kl. 07-18 spænder 
fra 45 dB ved boligområder for åben/lav boligbebyg-
gelse til 70 dB i erhvervs- og industriområder. 

Greve Kommune henviser til Miljøstyrelsens vejled-
ning for ekstern støj fra virksomheder (Vejledning 

5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”) dog med 
den ændring, at der i alle områdetyper accepteres 60 
dB på hverdage i dagperioden kl. 07-18. I særlige 
tilfælde kan der dispenseres til 70 dB, hvilket kræver 
anmeldelse til kommunen. 

Anlæggets karaktér taget i betragtning, vil det dog 
ikke – medmindre anlægsarbejdet væsentligt forsin-
kes eller fordyres – helt kunne undgås, at indsats-
grænserne for støj periodevis vil blive overskredet.  

Af hensynet til opretholdelse af trafikken vil der nog-
le steder blive arbejdet i aften- og nattetimerne. Dette 
vil primært forekomme de steder, hvor broer og stør-
re veje skal ombygges samt langs eksisterende jern-
bane.   

På steder i nærheden af bebyggelse, hvor støjen for-
ventes at overskride projektets indsatsgrænser, vil 
anlægsarbejdet dog blive tilrettelagt, så støjgenerne 
minimeres mest muligt.  Hvor anlægsarbejderne gen-
nemføres i nærheden af beboelse, varsles der særskilt 
om støjende arbejde.  

Det skal bemærkes, jf. anlægslovens § 3, at Trans-
portministeren, kan i det omfang det er nødvendigt 
for at undgå en væsentlig forsinkelse eller fordyrelse 
af anlægget bestemme, at påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj ikke finder 
anvendelse.  

Der vil, før anlægsarbejdet starter, blive foretaget 
fotoregistrering af de bygninger, som ligger helt tæt 
på byggepladserne. 

Endvidere kan der i særlige tilfælde etableres en lø-
bende overvågning af de mest udsatte bygninger, 
mens anlægsarbejdet står på. Det sikrer, at man kan 
kontrollere og forebygge skader under anlægsarbej-
det og i fornødent omfang stoppe arbejdet midlerti-
digt.  

Anlægsaktiviteterne forventes hverken at give anled-
ning til bygningsskader eller vibrationer over Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdier.   

Støj i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsens beregningsmetode og vejledende grænse-
værdier for støj fra jernbaner:  

• Lden, som er udtryk for det gennemsnitlige 
støjniveau fra banen under et gennemsnitligt 
årsmiddeldøgn, må ikke overskride 64 
dB(A). 
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• LAmax, som er udtryk for den mest støjende 
forbikørsel, må ikke overskride 85 dB(A). 

I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyttel-
se, såfremt banestøjen ved façaden af boliger og 
døgninstitutioner overstiger årsmiddelniveauet 64 
dB(A) eller maksimalniveauet 85 dB(A). Koloniha-
ver betragtes i støjmæssig henseende ikke som bolig-
områder, og der udføres ikke støjbeskyttelse heraf.  

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbe-
lastningstallet, SBT. SBT beregnes på baggrund af 
Miljøstyrelsens anvisninger og kombinerer antallet af 
støjbelastede boliger og graden af støjbelastning, 
hver bolig bliver udsat for. For en sammenhængende 
boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelast-
ningstallet pr. km. Kriteriet for etablering af støj-
skærme er SBT/km > 8.  

Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for 
etablering af støjskærm ikke er opfyldt, vil enkeltstå-
ende boliger og døgninstitutitoner, som berøres af 
støj over grænseværdierne, få tilbudt støjisolering af 
støjbelastede façader – typisk i form af støjisolerende 
vinduer. 

Udpegningen af boliger, der skal façadeisoleres, og 
af strækninger, der opfylder det objektive kriterium 
for opsætning af støjskærme, gennemføres på bag-
grund af en ny støjberegning, når banens endelige 
placering ligger fast.   

Vibrationer i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdier på 75 dB for 
vibrationer ved boligområder, boligområder i er-
hvervsområder samt ved døgninstitutioner og lignen-
de. Ved erhvervsbygninger anvendes grænseværdien 
85 dB, hvis virksomheden samtidig kan dokumentere 
produktionstab ved overskridelse af denne grænse, 
eller hvis der gælder særlige planmæssige forhold.  

Vibrationer kan godt være mærkbare, uden af de 
vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskre-
det.  

Såfremt vibrationerne er kraftige nok, vil de udstråles 
som lyd i rummet, hvilket betegnes som strukturlyd. 
Strukturlyden kan – især ved lavfrekvente vibrationer 
fra togene – blive så kraftig, at den giver anledning 
til lavfrekvent støj.  

Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdi for lavfre-
kvent støj i boliger er 20 dB i natperioden og 25 dB i 

dagperioden. Grænseværdierne fremgår af Oriente-
ring fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.  

Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer 
vil der ved boligområder blive foretaget vibrationsre-
ducerende foranstaltninger. Udpegning af afværge-
foranstaltningernes beliggenhed og udformningen af 
disse gennemføres på baggrund af beregninger, når 
banens endelige placering ligger fast. 

Kulturhistoriske forhold 

De bevaringsværdige vejforløb Brøndbyvej, Vejle-
gårdsvej, Pilemøllevej og Brentedalen/Withersmin-
devej krydses af banen og vejenes kulturhistoriske 
værdi mindskes.  

Banen anlægges i afgravning inden for de udpegede 
kirkeomgivelser omkring Vallensbæk Kirke. Udsig-
ten til kirken påvirkes ikke, da banen ligger i afgrav-
ning. Banen anlægges på dæmning inden for de ud-
pegede kirkeomgivelser omkring Kildebrønde Kirke, 
hvilket vil påvirke udsigten til kirken fra øst. 

Banen krydser gennem kulturarvsarealer og arealer 
med kulturhistoriske interesser ved Vallensbæk Sø, 
Ishøj Landsby og Kildebrønde Mark. Det bliver for-
mentligt nødvendigt at lave et sidetagsområde1 syd-
vest for Vallensbæk Sø, i et område som er udpeget 
som kulturarvsareal (Vallensbæk/Tranegilde Mose). 

Grevebækken krydses af en granitstensplankebro, der 
er fredet som fortidsminde. Broen vil blive isoleret 
mellem den nye bane og Køge Bugt Motorvejen. Der 
sikres adgang til fortidsmindet via en ny offentlig sti 
der tilsluttes eksisterende Grevestien. Hovedforløbet 
af Grevebækken omlægges til vest for den nye bane 
(jf. afsnit 3.10.1), men via et dykket rør under banen, 
sikres det, at der fortsat også vil løbe vand i Greve-
bækkens oprindelige forløb og dermed også under 
fortidsmindet. Der sikres adgang til det fredede for-
tidsminde via en trampesti. 

Særlige forhold vedr. Greve Kommune 

I Greve Kommune er der udsætningsområder mellem 
Kappelevvej og Kildebrøndevej på begge sider af 
banen. Øst for banen forudsættes terrænhævninger på 
ca. 1 m.  Der tilplantes ikke. Vest for banen anlægges 
en jordvold helt ind til banen i samme højde med en 

                                                      

1 Et areal hvor der hentes jord til indbygning i banedæm-
ninger. Arealet vil efterfølgende blive efterladt som en sø, 
og vil blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
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hældning på mellem 1:8 og 1:10 væk fra banen, såle-
des den er dyrkningsegnet. Jordvolden fortsætter ca. 
300 m efter Kildebrøndevej.   

Ved RC-centeret anlægges der to bassiner. Det første 
bassin etableres som erstatning for en eksisterende 
sø, som i dag anvendes til fjernstyrede både m.m. Det 
andet bassin skal fungere som regnvandsbassin for 
banen. Der udsættes jord mellem banen og disse bas-
siner. Området omkring RC-centeret er endnu ikke 
afklaret med kommunen, hvorfor der kan ske æn-
dringer på et senere tidspunkt i processen.  

Syd for Greve Centervej løber banen sammen med 
Køge Bugt Motorvejen og udsætningen sker på area-
ler mellem banen og motorvejen. Jorden udlægges i 
afrundede volde fra 2-6 m i højden. Der tilplan-
tes.Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 
der erhverves areal fra 234 jordstykker.  

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringslovene for Den nye bane 
København-Ringsted er der gennemført forlods over-
tagelse af fire ejendomme på Sektion Nord Etape 2. 

Der er ikke gennemført fremrykkede ekspropriatio-
ner for Den nye bane København-Ringsted på Sekti-
on Nord Etape 2. 

Afskårne arealer 

Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra 
den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 
en rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive over-
taget af Banedanmark. 

De afskårne arealer søges primært afhændet direkte 
til naboer. Er dette ikke muligt, vil Banedanmark 
søge at bortforpagte arealerne. 

Landbrugsarealer, som afskæres fra den oprindelige 
ejendom, vil dog blive søgt afhændet igennem en 
jordfordeling. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
nogen færdselsmæssig betydning, vil i henhold til 
vejlovens § 92 blive overdraget til de tilgrænsende 
ejendomme. 

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 
ved pålæg af eldriftsservitut. 

Banens sideanlæg og i et begrænset omfang 3. mands 
ledningsanlæg vil blive sikret ved pålæg af servitut-
ter. 

Det endelige behov for at pålægge servitutter vil 
blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. 

Eldriftservitut og andre servitutter til beskyttelse 
af banen 

Af hensyn til banens køreledninger skal der tinglyses 
en eldriftservitut på de tilgrænsende ejendomme 
langs hele banestrækningen. 

I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave C 
og D. 

• Udgave C pålægges i tæt bebyggede områder 
og medfører begrænsninger for bl.a. beplant-
ning, bebyggelse og benyttelse op til 19 m 
fra baneanlæggets nærmeste elektrificerede 
dele. 

• Udgave D pålægges ekstensivt udnyttede 
arealer og skovarealer og medfører begræns-
ninger for bl.a. beplantning, bebyggelse og 
benyttelse op til 24 m fra baneanlæggets 
nærmeste elektrificerede dele. 

Af besigtigelsesplanerne vil det fremgå, hvor langt 
eldriftsservitutten rækker ind på de tilgrænsende 
ejendomme. 

Eldriftservitutten pålægges i henhold til § 4, stk. 2 i 
anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted. 

Andre servitutter til beskyttelse af banen 

Udover eldriftservitutten skal der tinglyses servitutter 
til sikring af bane og sideanlæg, som f.eks. jordankre, 
støttemure og støjafskærmning, tunneler, ledninger, 
drifts- og adgangsrettigheder m.m. 

Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fast-
lagt, idet det forudsætter yderligere projektering og 
valg af udførelsesmetode.  

I forbindelse med de enkelte ekspropriationer vil 
Banedanmark samtidigt erhverve ret til placering af 
de nødvendige jordankre samt adgang til vedligehol-
delse af disse. 

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive 
nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i over-
ensstemmelse med vejreglerne. 
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For eksisterende kommunale veje, hvor der er pålagt 
byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene langs 
det forlagte tracé. 

Aftale mellem Banedanmark og Vejdirektoratet 
ved overlap af servitutter ind over bane eller mo-
torvej 

Eldriftservitutten og motorvejens vejbyggelinie med-
fører begge restriktioner indenfor en vis afstand fra 
hhv. banen og motorvejen. Der vil være områder, 
hvor eldriftservitutten placeres ind over motorvejens 
vejbyggelinie. 

Derfor vil der være behov for, at Banedanmark og 
Vejdirektoratet på disse konkrete områder afklarer, 
hvordan servitutterne kan tilpasses hinanden. 

Derudover vil Banedanmark og Vejdirektoratet have 
behov for at sikre andre permanente rettigheder på 
hinandens arealer, f.eks. ledningsservitutter og ad-
gangsrettigheder. 

De to myndigheder vil i fællesskab udarbejde en 
driftsforvaltningsaftale, der sikrer, at hensynene til 
banen og motorvejen koordineres. 

Ledningsarbejder 

Anlægget af Sektion Nord Etape 2 på Den nye bane 
København-Ringsted nødvendiggør flytning eller 
forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. 
Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af 
afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytnin-
ger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele 
og fiberkabler. 

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægnin-
ger være afsluttet inden de egentlige anlægsarbejder 
på de pågældende lokaliteter påbegyndes. 

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes, typisk blive omlagt i forbindelse med 
vejomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 
enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevan-
te oplysninger vedrørende de pågældende lednings-
omlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af 
hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, 
betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 
forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-
lingsforhold, kan Banedanmark forelægge lednings-
protokolaftalen til godkendelse hos ekspropriations-
kommissionen. 

Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere 
som selv forestår ledningsomlægninger, herunder 
erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Ledningsejerne har haft mulighed for at anmode Ba-
nedanmark om bistand med at rekvirere de nødven-
dige arealer til at foretage deres ledningsarbejder. 

I nærværende besigtigelsesmateriale vil Banedan-
mark på ledningsejernes vegne rekvirere de nødven-
dige rettigheder til at benytte midlertidige arbejdsare-
aler til ledningsomlægninger. Dette giver mulighed 
for på ledningsejernes vegne at ekspropriere de nød-
vendige arbejdsarealer. 

Drift af veje og stier 

Banedanmark omlægger kommunale vej- og stianlæg 
som følge af den nye jernbane. Efter omlægningerne 
overdrages de omlagte vej- og stianlæg vederlagsfrit 
til kommunerne, som dermed også overtager vedli-
geholdelsesforpligtelsen.  

Er der tale om vej- og stianlæg, der skærer den nye 
jernbane, indebærer omlægningerne, at der bygges 
nye brokonstruktioner. Hvis en bro er statsvejbæren-
de, overdrages også brokonstruktionen til kommu-
nen. Hvis broen bærer en vej, hvor kommunen er 
vejbestyrelse, opretholder Banedanmark ejerskabet 
til brokonstruktionen, og alene kørebanen og vejud-
styr overdrages til kommunen.  

Banedanmark vil altid eje arealerne, hvor banen er 
beliggende.  

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arbejdsarealer til anlæg af 
banen, til regulering eller omlægning af offentlige og 
private veje og til omlægning af 3. mands ledninger. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-
ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetra-
ceet, på eksisterende vejarealer, og ved at placere 
arbejdsarealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. 
på restarealer. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
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Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt 
til terrænregulering eller til indbygning af overskuds-
jord fra anlægsprojektet. Desuden vil nogle af regn-
vandsbassinerne blive etableret med så flade skrånin-
ger, at arealerne kan leveres tilbage til lodsejerne som 
dyrkningsskråninger. 

Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet 
efter endt brug med mindre arbejdsvejene skal an-
vendes i den fremtidige driftssituation. 

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-
havn-Ringsted vil de nødvendige arealer og servitut-
ter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ekspro-
priation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved 
ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statseks-
propriationsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven.   

Under de særlige bestemmelser i Kapitel 5 er de eks-
propriative indgreb for hvert enkelt jordstykke opli-
stet. 

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper 

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som 
anlægsprojektet berører, planlægger Banedanmark at 
etablere et antal erstatningsbiotoper, jf. afsnit 3.10. 

For hver enkelt erstatningsbiotop søger Banedanmark 
at indgå frivillige aftaler om etablering og drift af 
erstatningsbiotopen med den pågældende lodsejer og 
den berørte kommune. 

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler 
om etablering og drift af erstatningsbiotoper, vil Ba-
nedanmark anmode Ekspropriationskommissionen 
om at ekspropriere retten til dette. 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut 
med kommunen som påtaleberettiget. 

Kulturhistoriske forhold 

Kroppedal og Køge Museum har udført en arkivalsk 
kontrol og vurderet, at der kan være væsentlige for-
tidsminder på en del af strækningen. Banedanmark 
har indgået en samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen 
samt med Kroppedal Museum og Køge Museum, der 
foretager de arkæologiske forundersøgelser. 

På strækningen har museerne allerede påbegyndt de 
arkæologiske undersøgelser på baggrund af frivillige 
aftaler med lodsejere. 

Forventet anlægstakt 

Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for an-
lægget af Den nye bane København–Ringsted, dæk-
ker en bred vifte af faglige discipliner – nedrivninger, 
etablering af nye naturområder, ledningsomlægnin-
ger, jordarbejder, vejomlægninger, bro- og tunnel-
konstruktioner, faunapassager og mindre konstrukti-
oner som støttemure, jernbanetekniske arbejder som 
sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskif-
ter), kørestrømsanlæg mv. 

På Sektion Nord Etape 2 forventes det, at arbejdet 
med vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbe-
gyndes i 2013. Jordarbejderne forventes påbegyndt i 
2014, mens selve jernbanearbejdet forventes påbe-
gyndt i 2017. Hele banen skal være klar til brug i 
december 2018. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Arbejdspladserne ved de skærende veje medfører 
typisk, at trafikken på de skærende veje omlægges. 
Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
signalanlæg, midlertidige hastighedsbegrænsninger 
m.m.), tilrettelægges i samråd med vejmyndigheder-
ne i Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup og Greve 
Kommuner. 

De skærende veje og stier tilstræbes at være åbne i 
hele anlægsperioden, men der vil forekomme perio-
der, hvor disse pålægges trafikale begrænsninger 
eller helt lukkes.  

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted opretholdes i hele an-
lægsperioden. For nærmere gennemgang af trafikaf-
viklingen ved de skærende veje og stier henvises til 
afsnit 3.5. 

Anlægsmyndigheden har efterfølgende oplyst, at på 
følgende i besigtigelsesmaterialet anførte ejendomme 
frafaldes forslaget om etablering af erstatningsvand-
huller efter ønske fra lodsejeren: 

Matr.nr. 1as (EN-15-6) og 2a (EN-15-2) Kappelgår-
de, Kildebrønde, samt matr.nr. 8q (EN-15-1), 8b 
(EN-15-7), 9a (EN-15-8), 10a (EN-16-6), 10c (EN-
16-7), 6a (EN-16-8), 6l (EN-16-16) og 6n (EN-16-
17) Kildebrønde By, Kildebrønde.  

Anlægsmyndigheden har endvidere oplyst, at der, 
udover det i besigtigelsesmaterialet anførte, foreslås 
etableret nye erstatningsvandhuller på følgende ejen-
domme, hvis ejere er indforstået hermed:  
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Matr.nr. 11a (EN-15-14 og EN-15-15) Støby Huse, 
Kildebrønde, matr.nr. 21f (EN-17-17) Tune By, Tu-
ne,  matr.nr. 19b (EN-19-01) og 21a (EN-19-02 og 
EN-19-03) Greve By, Greve, samt matr.nr. 70f (EN-
19-05 og EN-19-06) Karlslunde By, Karlslunde.   

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde. 

• Banedanmark oplyste, at man har optimeret 
projektet for jordudsætning mellem Kappe-
levvej og Kildebrøndevej, således at udsæt-
ningsområdet på banens højre side kan ind-
skrænkes med cirka 20 m, hvilket vil sige til 
cirka 85 m fra midten af banen og ud.  Dette 
opnås ved at forøge udsætningen på banens 
venstre side, mod Vejleåvej.   
I forbindelse hermed må det foreslåede regn-
vandsbassin på banens venstre side, matr.nr. 
9a Kildebrønde By, Kildebrønde, flyttes til 
banens højre side for at skaffe plads til den 
forøgede jordudsætning. Der skal herved 
endvidere tages hensyn til tracéet for Reg-
nemarksledningen og landskabelige interes-
ser.    

• Repræsentanten for Vejdirektoratet fremkom 
med følgende bemærkninger:  

o Der er en eksisterende 50 m vejbyg-
gelinie fra motorvejens midte langs 
anlægsstrækningen, og en del af den 
nye bane placeres inden for byggeli-
niearealet. Det er aftalt, at afstands-
kravet til en udvidelse af motorvejen 
fastlægges konkret i nærmere samar-
bejde med mellem Banedanmark og 
Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har 
endnu ikke modtaget dokumentation 
for, at der i anlægsprojektet er taget 
højde for en motorvejsudvidelse.  

o Ledningsomlægningerne i forbindel-
se med projektet skal ske i respekt 
for evt. kommende vejudvidelsespro-
jekter.  

o Vejdirektoratet har som vejmyndig-
hed ikke godkendt forslag til trafik-
afviklingsplaner i anlægsperioden.  

Banedanmark oplyste, at man er bekendt 
med de af Vejdirektoratet fremførte forbe-
hold. Disse vil blive behandlet og afklaret i 
de fælles teknikergrupper mellem Banedan-
mark og Vejdirektoratet og vil danne basis 
for entreprenørernes projektering af den nye 
bane.  

• Banedanmark oplyste på forespørgsel, at de 
nuværende støjberegninger er foretaget i 
2009 i forbindelse med programfasen. Be-
regningerne er under revision i forhold til 
projektets status pr. ultimo 2012.  

• En fremmødt stillede spørgsmål om, hvorvidt 
eventuel afgravet, forurenet jord kan blive 
udsat hos private lodsejere. 

Banedanmark oplyste, at såkaldt ”klassifice-
ret” jord, der afgraves i forbindelse med pro-
jektet, vil blive forsøgt placeret på arealer 
tilhørende Banedanmark selv, som er erhver-
vet til dette formål.  Klassificeret jord er på 
denne strækning overvejende rent. Den kon-
krete udsætning på arealerne sker efter nær-
mere aftale med kommunen som miljømyn-
dighed.  

• En fremmødt gav udtryk for, at deponering 
af forurenet jord kun burde ske på arealer, 
der var erhvervet ved frivilligt indgåede afta-
ler og ikke på arealer, som eksproprieres til 
formålet fra lodsejere, som i forvejen ram-
mes hårdt af afståelser til selve baneanlæg-
get.  

Banedanmark oplyste, at forurenet og/eller 
ikke-indbygningsegnet jord, herunder vej-
jord eller jord fra industriområder, der afgra-
ves, så vidt muligt skal deponeres langs ba-
nen. Der er i anlægsloven hjemmel til at fore-
tage ekspropriationer også til dette formål. At 
opnå det samme ad aftalevejen vil antagelig 
gøre det svært at overholde anlægslovens 
budgetrammer. 

• En fremmødt stillede spørgsmål om hegning 
for vildt langs banen, således at passage for-
hindres udenfor faunapassagerne.  

Banedanmark oplyste, at der som udgangs-
punkt ikke etableres vildthegn langs banen, 
da dette vil forøge banens barrièrevirkning i 
landskabet. Kun ved selve faunapassagerne 
etableres en hegning med henblik på at lede 
vildtet til passagen.  

• Der blev spurgt til planerne for lukning af de 
tværgående stier. Stierne bliver brugt af sko-
lebørn til og fra skole, hvorfor de ikke bør 
lukkes samtidig.  

Banedanmark oplyste, at lukningerne vil bli-
ve koordineret således, at der altid er passa-
ge.  
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• En repræsentant for DONG Energy, frem-
lagde brev af 21. august 2012, med bilag, in-
deholdende bemærkninger i forbindelse med 
besigtigelsen.  

o Vedr. matr.nr. 1s og 1t Kappelgårde, 
Kildebrønde (”Flaskegården”) 

 Det gøres gældende, at det 
areal, som efter det foreslåe-
de permanente indgreb vil 
blive tilbage, ikke vil kunne 
udnyttes på rimelig måde af 
DONG.  Det oplyses, at en 
del af arealet er udlejet til 
Energinet.dk. 

 En bygning som foreslås 
fjernet på matr.nr. 1s og 1t 
indgår ikke som et led i el-
distributionsnettet og skulle 
umiddelbart kunne fjernes.  

 Det areal, som i besigtigel-
sesmaterialet er foreslået 
eksproprieret til midlertidigt 
arbejdsareal, er af DONG 
planlagt anvendt som ar-
bejdsareal i forbindelse med 
lejerens etablering af en ny 
132 kV-bygning på grunden, 
herudover skal der etableres 
nye el-kabler i arealet, lige-
som der allerede forefindes 
el-kabler på arealet.  

 Det påpeges, i relation til 
etablering af adgang mellem 
de to arealer, hvori banen 
fremtidig opdeler ejendom-
men, at der synes at være fejl 
i besigtigelsesmaterialet.  
DONG forventer, at an-
lægsmyndigheden projekte-
rer, udfører og vedligeholder 
de konstruktioner, der etab-
leres i denne forbindelse, og 
at servitut herom tinglyses 
på ejendommen.  

 Det påpeges, at der vil blive 
opsat hegn om ejendommen, 
og at der derfor ikke vil være 
adgang for ”fauna” til de 2 
faunapassager, som i besig-
tigelsesmaterialet er afbildet 
på matriklen.   

o Vedr. matr.nr. 5ir Greve By, Greve 
(”Mosedegård”). 

 Det påpeges, at projektet 
griber ind i mulighederne for 
adgang til ejendommen. Der 
er aktuelt adgang over en 
vejmaterielplads. Men i hen-
hold til lokalplan skal ad-
gang permanent etableres i 
ejendommens nordskel med 
adgang til Mosede Landevej. 
Det er uklart, hvilke mulig-
heder der er for at oprethol-
de/etablere adgang direkte til 
Mosede Landevej, da der her 
skal tinglyses servitut om 
vejadgang til banegrøfter.  
DONG ønsker en permanent 
og fremtidssikret adgangsvej 
til ejendommen.   

 DONG ønsker at fastholde 
eksisterende deklaration om 
pligt til etablering og opret-
holdelse af fast, ubrudt hegn 
langs skel mod landevejen.  

 Det oplyses, at en del af are-
alet er udlejet til Energi-
net.dk. 

Banedanmark oplyste i relation til 
ejerskabet for den fremtidige forbin-
delse mellem de to dele, hvori matr.nr. 
1s og 1t Kappelgårde, Kildebrønde, 
opdeles, at den sporbærende bro-
konstruktion bliver Banedanmarks, 
mens DONG bliver ejer af stien under 
broen.   

I relation til faunapassagerne oplystes, 
at faunapassagerne befinder sig uden-
for Flaskegårdens areal.  Den ene af 
passagerne er ved en tegneteknisk fejl 
blevet afbildet som placeret på arealet, 
d.v.s. indenfor hegnet.  

Med hensyn til adgangsforholdene ved 
Mosedegård vil Banedanmark kontak-
te vejmyndigheden med henblik på at 
undersøge mulighederne for en løs-
ning på de problemer, der eventuelt 
opstår som følge af baneprojektet. 

• En repræsentant for Tvillingegård ApS, øn-
skede oplyst, om det var korrekt, at banen ud 
for ejendommen er blevet hævet til 5,5 m i 
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det fremlagte projekt i forhold til 3 m i pro-
gramfasen.  

Endvidere forespurgtes, om ekspropriatio-
nerne er tilrettelagt sådan, at man som lods-
ejer skal møde i flere omgange. 

Endelig forhørtes om virkningen af det luft-
tryk, som frembringes af et tog, der kører 
med 250 km/t.  

Banedanmark oplyste, at projektet ikke er 
ændret på dette sted siden programfasen, 
men at det er korrekt, at banen hér, i km 
16.200, vil forløbe i cirka kote 5,5 m over 
terræn.   

Det er korrekt, at ekspropriationerne vil 
komme til at foregå i flere omgange, men der 
vil fra gang til gang være mulighed for at ud-
sætte erstatningsspørgsmålet, således at 
spørgsmålet om erstatning for de forskellige 
indgreb på ejendommen kan behandles sam-
let til sidst.    

Med hensyn til lufttryk fra tog med høj ha-
stighed oplystes, at virkningen for naboer er 
minimal. 

• Der blev forespurgt om praksis vedr. godtgø-
relse for sagkyndig bistand i forbindelse med 
ekspropriation. 

Kommissarius oplyste, at der er fast praksis 
for at yde godtgørelse for udgifter til sagkyn-
dig bistand, men at ekspropriationskommis-
sionen ikke yder godtgørelse ”efter regning”, 
men udmåler godtgørelsen efter et konkret 
skøn over den pågældende erstatningssags 
kompleksitet m.v.  

• Der blev forespurgt, om eventuelt ”tilbage-
køb” af tidligere eksproprierede arealer vil 
ske til samme pris, som der ved ekspropriati-
onen er blevet betalt for dem.   

Banedanmark oplyste, at der her må sondres 
mellem to forskellige situationer, nemlig dér 
hvor det ved opmålingen efter anlæggets 
færdiggørelse viser sig, at der er ydet for lidt 
i erstatning, fordi der faktisk er beslaglagt 
mere areal til projektet end antaget ved eks-
propriationen. Her vil der ske en efterregule-
ring til samme pris som ved ekspropriatio-
nen. I den situation, hvor anlægsmyndighe-
den ligger inde med overskydende areal, som 
ønskes erhvervet af en tidligere ejer, vil pri-

sen være et normalt forhandlingsanliggende, 
medmindre andet er aftalt i forbindelse med 
ekspropriationen. 

Efter det indledende møde påbegyndte Kommissio-
nen besigtigelsen i fornødent omfang forholdene på 
de berørte ejendomme, idet en række ejere og bruge-
re havde lejlighed til at udtale sig på de respektive 
mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Kappelevvej 37, Greve (ved skydebanen).

• En repræsentant for Greve Vandværk 
A.m.b.a. (GV) fremlagde notat, dateret 21. 
august 2012. Af notatet fremgår bl.a., at det 
er med bekymring, man har erfaret, at der er 
planer om at føre Hederenden fra Greve 
Landsby til Olsbækken. GV anser på det fo-
religgende grundlag dette for at være et me-
get væsentligt naturmæssigt indgreb, som 
kunne have konsekvens for grundvandsfor-
hold m.v. ved vandværkets såvel opstrøms 
som nedenstrøms kildepladser.  

• En repræsentant for Greve Jagtforening, som 
er bruger af skydebanen på matr.nr. 1ac Kil-
debrønde By, Kildebrønde, oplyste, at for-
eningen, som har cirka 700 medlemmer, an-
tagelig vil være nødt til at opgive aktiviteter-
ne på stedet, da der ikke bliver plads nok på 
restejendommen til at indrette nye faciliteter 
for disse.   

Repræsentanten for Greve Kommune oply-
ste, at der har været udfoldet bestræbelser for 
at finde andre egnede arealløsninger for vide-
reførelse af Greve Jagtforenings aktiviteter i 
kommunen, men at dette ikke har været mu-
ligt på grund af de omfattende miljø- og sik-
kerhedskrav, der stilles hertil.  Repræsentan-
ten spurgte om, Banedanmark eventuelt vil 
kunne være behjælpelig med at skaffe et al-
ternativt areal.  

Banedanmark fremlagde kopi af jagtforenin-
gens lejekontrakt med Greve Kommune.   

Banedanmark påpegede, at lejekontrakten, 
hvori Banedanmark i henhold til anlægslo-
ven indtræder, ikke indeholder forbehold om 
uopsigelighed eller lignende, og derfor opsi-
ges. Det blev oplyst, at der ikke er hjemmel 
til at erhverve erstatningsareal til en privat 
forening, som opsiges på grund af projektet, 
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men at man i øvrigt gerne bidrager positivt til 
at mildne skadevirkninger, fx. i form af etab-
lering af jordvolde o.lign., hvis dette er mu-
ligt.   

• En repræsentant for Gl. Ishøjgård A/S for-
hørte, om det afskårne areal af matr.nr. 2ak 
og matr.nr. 2h Kildebrønde By, Kildebrønde, 
på banens venstre side mellem banen og for-
lagt Kappelevvej eventuelt vil kunne med-
eksproprieres.  

Banedanmark tilkendegav, at man i givet fald 
var indstillet herpå.  

• En repræsentant for DONG påpegede for-
skellige forhold i relation til indgrebene på 
ejendommen matr.nr. 1s og 1t Kildebrønde 
By, Kildebrønde, jf. det under ”Fremkomne 
bemærkninger på det indledende møde” an-
førte, og forhørte om indholdet af den kom-
mende eldrifts-servitut.  

Banedanmark tilkendegav, at der må findes 
løsninger på udestående spørgsmål såvel i 
anlægsfasen som i den permanente situation i 
forbindelse med forhandlingerne om den 
tekniske samarbejdsaftale.  

• Der fremlagdes brev fra ejerne af matr.nr. 8b 
Kildebrønde By, Kildebrønde. Ejerne gør 
heri gældende, at den meget betydelige eks-
propriation af areal fra ejendommen til ud-
sætningsområde er uhensigtsmæssig. Det på-
peges, at der på østsiden af banen vil blive 
flere små lodder, som det vil være problema-
tisk for ejerne at drive landbrugsmæssigt. 
Endvidere, at det vil være oplagt at benytte 
det afskårne areal af matr.nr. 6ag Kildebrøn-
de By, Kildebrønde, til jordudsætning. Det 
oplyses, at ejendommen er en hestepension 
med plads til 21 heste. Ekspropriation af are-
al udover det til selve baneanlægget fornødne 
vil indebære, at antallet efter lov om hold af 
heste må reduceres til 18. Herudover har 
ejerne altid været selvforsynende med græs 
til deres dyr, og vil i værste fald skulle ud og 
købe det fremover.    

Banedanmark oplyste, jf. det under ”Frem-
komne bemærkninger på det indledende mø-
de” anførte, at man har reduceret udsæt-
ningsområdet på banens højre side, hvorved 
indgrebet på ejernes ejendom vil blive redu-
ceret.     

• Banedanmark oplyste på forespørgsel fra en 
rådgiver for ejeren af matr.nr. 9a, 9f og 9l 
Kildebrønde By, Kildebrønde, at indgrebet 
på banens højre side på matr.nr. 9a, som 
konsekvens af det optimerede projekt, kun 
vil omfatte et areal, der ligger indtil cirka 85 
m fra spormidte, jf. i øvrigt herom ”Frem-
komne bemærkninger på det indledende mø-
de”.    

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Tvillingegård, Kildebrøndevej 42, Greve. 

På dette mødested mødte for Banedanmark endvidere 
projektleder Morten Krebs og ingeniør Peter Ruby.  

• En repræsentant for Greve Vandværk tilken-
degav, at man ikke ønsker koten på arealet 
mellem forlagt privat fællesvej Kildebrønde-
vej og forlagt kommunevej Kildebrøndevej 
ændret, da dette vil skabe problemer for flyt-
ning af vandværkets ledning på arealet.  

Banedanmark oplyste, at det pågældende 
areal ligger cirka i terræn, og tilkendegav, at 
spørgsmålet må håndteres i forbindelse med 
udarbejdelsen af ledningsprotokollen.  

• Repræsentanter for Tvillingegård ApS frem-
lagde notat af 22. august 2012, udarbejdet af 
Landmålergården, Køge, hvori redegøres for 
projektindgreb, konsekvenser for ejendom-
men og erstatningsposter i relation hertil. 
Repræsentanterne påpegede bl.a., at projektet 
på grund af den meget betydelige arealafstå-
else til baneprojektet m.v. skaber plads- og 
harmoniproblemer for hestepensionen på 
ejendommen, og at hestepensionens staldka-
pacitet som følge heraf ikke vil kunne udnyt-
tes effektivt.   

Banedanmark og kommunens repræsentant 
henledte opmærksomheden på eventuel løs-
ning af problemet gennem forpagtning af 
dyrkbart areal andetsteds i området. De gjor-
de endvidere opmærksom på, at der vil være 
stiadgang under banen fra gårdens jorder.  

Banedanmark fortsætter dialog med Tvillin-
gegård ApS om løsningsmuligheder, med 
henblik på indgåelse af aftale.  

• Ejeren af matr.nr. 10d m.fl. Kildebrønde By, 
Kildebrønde, tilkendegav, at man er villig til 
at modtage afskåret areal af matr.nr. 6ag Kil-
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debrønde By, Kildebrønde, hvorpå placeres 
et regnvandsbassin.  

• Ejeren af matr.nr. 10g Kildebrønde By, Kil-
debrønde, som har hestehold og ridebane, 
udtrykte ønske om, at den projekterede rund-
kørsel for forlagt Kildebrøndevej og Vejleå-
vej flyttes længere mod nord, væk fra ejen-
dommen.   

Banedanmark oplyste, at man ved projekte-
ringen af rundkørslen allerede har optimeret 
vejprojektet for at reducere ulemperne for 
ejendommen. Banedanmark vil revurdere 
projektet, men finder det ikke sandsynligt, at 
det kan optimeres yderligere.  

• Greve Vandværk gjorde indsigelse mod ar-
bejdskørsel ud til vandhul på matr.nr. 6a, da 
det er vandværkets areal.  

Banedanmark vil se nærmere på alternativer.  

• Ejerne af matr.nr. 6l Kildebrønde By, Kilde-
brønde, udtrykte ønske om, at der etableres 
støjvold mellem deres ejendom og den nye 
bane.  

Banedanmark oplyste, at der ikke er planer 
om at etablere støjafskærmning på dette sted. 
Støjvolde er i øvrigt ikke den mest effektive 

form for afskærmning. De steder, hvor af-
skærmning etableres, sker det derfor typisk 
som støjskærme, der kan monteres tæt ved 
den primære støjkilde, nemlig kontaktfladen 
mellem hjul og skinner.  

• Ejeren af matr.nr. 6ag m.fl. Kildebrønde By, 
Kildebrønde, spurgte, om Banedanmark er 
indstillet på at medekspropriere det afskårne 
areal af matr.nr. 6ag på banens venstre side.  
Ejeren oplyste, at han ikke ønskede regn-
vandsbassin placeret på sin ejendom.   

Banedanmark oplyste, at man er indstillet på 
at medekspropriere det nævnte areal af 
matr.nr. 6ag. Banedanmark oplyste endvide-
re, at det foreslåede regnvandsbassin på ba-
nens højre side på matr.nr. 6c Kildebrønde 
By, Kildebrønde, vil blive søgt flyttet til det 
afskårne areal af matr.nr. 6ag på banens ven-
stre side, samt at der er indgået aftale med 
ejeren om placering af erstatningsvandhuller 
på ejendommen.    

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.15, samledes 
kommissionen ved på p-pladsen ud for Hasselhegnet 
26, Greve for at fortsætte den d. 22. august 2012 
påbegyndte besigtigelsesforretning i anledning af 
anlæg af den nye bane København-Ringsted, Sektion 
Nord, Etape 2, i Greve Kommune. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Tony Christrup og Paul-
Erik Schou, idet Bjarke Abel, Den Fælleskommunale 
Liste, havde meldt forfald.     

Som repræsentant for Greve Kommune mødte Heidi 
Evy Jørgensen. 

For Greve Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
vejchef Michael Løgstrup.  

Endelig mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Søren Kjerside Hansen.   

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, bygherrerepræsentant Rikke Elise Mor-
tensen, projektchef Kasper Ulslev og byggeleder 
Richardt Søren Ole Brixen og ingeniør Ib Jensen 
sammen med projektleder Carsten Voltzmann, pro-
jektleder Morten Krebs, faggruppeleder Carsten Jør-
gensen, landinspektør Camilla Gottwald Bønnelycke 
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og ingeniør Anette Johnsen, alle COWI, samt ingeni-
ør Kristian Jacobsen Grontmij.   

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Jacob Asbjørn 
Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Følgende passerede:  

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet en række 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på de 
respektive mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

På parkeringspladsen ud for Hasselhegnet 26, Gre-
ve. 

Banedanmark oplyste, at det foreslåede indgreb i 
haven på matr.nr. 24eæ Greve By, Greve, frafaldes, 
da det har vist sig, at indgrebet kan undgås.   

• Ejerne af matr.nr. 24eæ Greve By, Greve, 
fremsatte ønske om at blive holdt underrettet 
om den videre udvikling af projektet ved de-
res ejendom. 

Banedanmark gav tilsagn herom.  

• Repræsentanter for G/F Blågården stillede 
spørgsmål om arbejdskørsel på grundejerfor-
eningens veje og om adgangen til det fore-
slåede arbejdsareal.   

Repræsentanterne fremsatte ønske om, at ar-
bejdsarealet på indersiden af jordvolden 
langs motorvejen reduceres mest muligt, så-
ledes at man undgår indgreb i selve volden.  

Repræsentanterne oplyste, at en legeplads på 
foreningens græsareal ved motorvejen må 
flyttes i forbindelse med ledningsarbejderne, 
men at man gerne ser, at poppelrækkerne 
langs stien fjernes af anlægsmyndigheden i 
forbindelse med arbejdets udførelse.   

Banedanmark oplyste, at man vil foretrække, 
at arbejdskørsel kan foregå på ydersiden af 
jordvolden langs motorvejen, men at dette er 
et spørgsmål, som kræver tilladelse fra Vej-
direktoratet som vejmyndighed.  Alternativt 
må arbejdskørslen foregå på de offentlige ve-
je i området.  

Med hensyn til arbejdsarealet på jordvoldens 
inderside oplyste Banedanmark, at man mu-
ligvis kan minimere dette, men at det efter 

det fremlagte projekt ikke helt kan undgås, at 
jordvolden berøres, da der er meget snæver 
plads mellem denne og haverne langs volden. 
I det omfang, hvori dette sker, vil volden bli-
ve retableret efter arbejdets udførelse.  

Banedanmark oplyste, at man herudover vil 
undersøge muligheden for at skaffe adgang 
fra Greve Centervej til arbejdsarealet langs 
motorvejen ved grundejerforeningerne. Dette 
vil kræve tilladelse fra såvel Vejdirektoratet 
som Greve Kommune.  

Kommissarius tilkendegav, at en sådan løs-
ning ligger udenfor det fremlagte projekt og i 
givet fald vil kræve en supplerende besigti-
gelse.  

• Repræsentanten for Greve Vandværk oply-
ste, at området er kildepladsområde, og at 
vandværket har en drikkevandsboring i om-
rådet.   

• Repræsentant for Greve-Solrød Forsyning 
oplyste, at det, afhængigt af valg af arbejds-
metode, eventuelt vil være muligt at reducere 
bredden af udgravningen til ledningsflytning. 
Der er endnu ikke truffet beslutning om valg 
af arbejdsmetode.  

Repræsentanten redegjorde endvidere for 
forskellige alternative muligheder til udførel-
se af ledningskrydsningerne under motorve-
jen, som bl.a. vil kunne betyde, at arbejds-
arealet på banens venstre side ud for grund-
ejerforeningerne kan reduceres.    

Banedanmark vil i dialog med ledningsejeren 
undersøge de nævnte muligheder for udførel-
sesalternativer.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Greve Centervej 50, Greve. 

• Ejeren af matr.nr. 11a m.fl. Greve By, Greve, 
der har planer om udvikling af ejendommen 
til erhvervsformål, oplyste, at den lokalplan-
proces, som skal gøre dette muligt, er langt 
fremme. Han oplyste, at han af hensyn til den 
fremtidige byggeprocent på ejendommen ik-
ke ønsker medekspropriation af afskårne are-
aler.   

Ejeren spurgte endvidere, hvorfor man har 
valgt den fremlagte vejføring af privat fæl-
lesvej forlagt Greve Centervej.  
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Ejeren spurgte, om man ikke kan lade den 
midlertidige arbejdsvej på matr.nr. 24g gå 
tværs over marken i stedet for langs skellet i 
eksisterende vejtracé, så man undgår indgreb 
i haven ved ejendommens bygninger. Byg-
ningerne er udlejet til beboelse.   

Ejeren ønskede herudover at få fremsendt 
forslag til fordelingsnøgle for vedligeholdel-
sesudgifter vedr. den private fællesvej.   

Banedanmark oplyste, at den fremlagte vej-
føring for forlagt privat fællesvej Greve Cen-
tervej var valgt udfra hensynet til at minime-
re indgrebet i matr.nr. 11b.  Vejføringen er 
planlagt i dialog med kommunen.   

Med hensyn til arbejdsvejen på matr.nr. 24g 
havde man fundet det uhensigtsmæssigt at 
benytte et råt markareal til midlertidig brug 
som kørevej for tung arbejdstrafik, når ligger 
en eksisterende vej/sti af rimeligt god kvali-
tet i ejendommens skel, som med mindre 
forbedringer kan benyttes til formålet. Den 
fremlagte løsning er i øvrigt også på andre 
måder anlægsteknisk meget velbegrundet.  
Indgrebet i haven vil i givet fald blive erstat-
tet efter gældende praksis.  

Repræsentanten for Greve Kommune, Tek-
nisk Forvaltning, oplyste, at det ikke er mu-
ligt forlods at udfærdige en fordelingsnøgle 
for vedligeholdelsesudgifter til en privat fæl-
lesvej, da de faktorer, som er bestemmende 
for fordelingen, først kan konkretiseres nær-
mere, når vejen er færdig.   

• Repræsentanter for brugeren af en del af 
matr.nr. 11b m.fl. Greve By, Greve (Greve 
RC Center), oplyste, at centret efter aftale 
med Banedanmark selv vil forestå entrepre-
nøropgaverne i forbindelse med etablering af 
erstatningssø m.v., og at et détailprojekt her-
for kan forventes at foreligge ved ekspropria-
tionen.  

Banedanmark fremlagde kopi af RC Centrets 
lejekontrakt med Greve Kommune, hvori 
Banedanmark indtræder. Banedanmark oply-
ste, at lejemålet er uopsigeligt til 2030, og at 
man er i dialog med lejeren med henblik på 
indgåelse af aftale om foranstaltninger, der 
sikrer, at lejerens aktiviteter på området kan 
videreføres under og efter anlæggets udførel-
se.    

• Repræsentanter for bruger af en del af 
matr.nr. 11b Greve By, Greve (Fortland 
Event Center), oplyste, at selv om man ikke 
bliver opsagt for så vidt angår hele arealet, 
vil der blive fjernet bygninger som anvendes 
til opbevaring og til aktiviteterne på centret, 
hvilket vil skabe store problemer for udøvel-
sen af erhverv på ejendommen.  

Repræsentanterne spurgte endvidere, om der 
vil være adgang til restarealet i hele anlægs-
perioden.  

Banedanmark oplyste, at der vil være vejad-
gang til rest-lejemålet i hele anlægsperioden.  

Banedanmark fremlagde kopi af Event 
Centrets lejekontrakt med Greve Kommune, 
hvori Banedanmark indtræder. Banedanmark 
oplyste, at lejekontrakten opsiges senest pr. 
1. december 2012 for så vidt angår det areal, 
der skal bruges til anlægget.  

Banedanmark gjorde gældende, at der ikke er 
noget erstatningsgrundlag for Banedanmark i 
anledning af opsigelsen.  Lejeren må eventu-
elt tage spørgsmålet om de mistede bygnin-
ger op med kommunen.   

Det oplystes, at der er private vandboringer 
på arealet.  

• Repræsentanter for bruger af en del af 
matr.nr.11b Greve By, Greve (Schäferhun-
deklubben, Kreds 30), fremlagde omkost-
ningsopgørelse. Repræsentanterne uddybede 
på mødet oplysningerne heri og redegjorde 
for klubbens synspunkter:   

Kreds 30 har 107 medlemmer. Aktiviteterne 
består i daglig træning for hvalpe og voksne 
hunde, træning til prøver og udstillinger, af-
holdelse af udstillinger, udtagelser til DM og 
afholdelse af DM.  

Træningsanlægget består af klubhus med til-
hørende faciliteter og installationer. Huset 
tilhører kredsen. C-bane med skjul og lys, 
indhegnet hvalpebane, træningsarealer for 
indlæring til prøver, p-pladser, 2 containere. 
Anlægget, hvor kredsen har haft sine aktivi-
teter gennem 25 år, benyttes hele året.  

Kreds 30 er blevet opsagt fra lejemålet på 
grund af baneanlægget. Kommunen har an-
vist et andet areal i Rørmosekilen. Arealet er 
imidlertid ikke umiddelbart anvendeligt til 



23.08.2012 310  

kredsens aktiviteter, ligesom klubhus m.v. 
skal flyttes hertil. De samlede omkostninger i 
forbindelse med etablering på det nye areal 
udgør i henhold til indhentede overslag 
1.383.750 kr., incl. MOMS, hvilket beløb 
udgør kredsens erstatningskrav.   

Det understreges, at udfordringen for kredsen 
ikke kun er økonomisk, men også tidsmæs-
sig, da det nye areal gerne skal være klar til 
sæsonstart 1. februar 2013.   

Banedanmark fremlagde kopi af Schäferhun-
deklubbens lejekontrakt med Greve Kom-
mune, hvori Banedanmark indtræder. Bane-
danmark oplyste, at lejekontrakten opsiges 
senest pr. 1. december 2012. Banedanmark 
vil i mulig udstrækning gerne forsøge at væ-
re praktisk behjælpelig, men gjorde gælden-
de, at der ikke er noget erstatningsgrundlag 
for Banedanmark i anledning af opsigelsen.   

• Datteren af ejeren af matr.nr. 24g m.fl. Greve 
By, Greve, påpegede, at det fremlagte besig-
tigelsesmateriale synes at vise, at indkørslen 
til boligen på ejendommen lukkes, og at der 
sker indgreb i haven i forbindelse med, at 
Greve Centervej hæves.  Hun spurgte, om 
dette faktisk bliver tilfældet. Ejerens datter 
spurgte endvidere, om der kommer vand i 
haven som følge af, at Greve Centervej hæ-
ves ud for ejendommen.  

Banedanmark og repræsentanten for Greve 
Kommune, Teknisk Forvaltning, medgav, at 
det af ejerens datter anførte udfra besigtigel-
sesmaterialet syntes at være tilfældet, men 
oplyste, at det efter det for dem oplyste ikke 
havde været de projekterendes intention at 
udforme projektet på denne måde.  

Projektet vil blive gennemgået og evt. revur-
deret, så indgreb i haven minimeres eller om 
muligt helt undgås. Ejeren vil blive holdt 
àjour med denne proces. Der vil blive opret-
holdt vejadgang til ejendommen, også i an-
lægsfasen, ligesom der vil blive fundet en 
løsning, hvis der ikke vil blive udledt over-
fladevand til ejendommen.     

• Ejeren af matr.nr. 14gb Greve By, Greve, 
spurgte, om der etableres bro over banen for 
forlagt privat fællesvej Greve Centervej.  

Banedanmark oplyste, at dette er tilfældet.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ventrupparken 16, Greve (Genbrugspladsen). 

Ejeren af matr.nr. 24gf Greve By, Greve, spurgte, om 
der sker indgreb i ejendommens forplads i forbindel-
se med arbejdet på Greve Centervej.   

Banedanmark tilkendegav, at dette ikke er intentio-
nen, og at man så vidt muligt helt vil undgå at berøre 
haven.  Ejeren vil blive holdt àjour herom.   

Repræsentanterne for Vejdirektoratet, Greve-Solrød 
Forsyning og Greve Kommune, Teknisk Forvaltning, 
rejste spørgsmål om vejadgang til den kommunale 
ejendom matr.nr. 111 Greve By, Greve, som vil blive 
beliggende mellem rundkørslen på Greve Centervej, 
banen, motorvejen og Grevestien uden anden adgang 
end stien fra Grevestien til den fredede stenkiste.  Det 
er af hensyn til ledningsvedligholdelse m.v. nødven-
digt, at der skabes adgang for køretøjer til arealet.  

Repræsentanten for Greve Kommune, Teknisk For-
valtning, påpegede i denne forbindelse, at der kan 
være problemer med vintervedligeholdelse m.v. ved 
adgangsstien til stenkisten, idet der er et betydeligt 
niveauspring mellem Grevestien og adgangsstien.  

Banedanmark tilkendegav, at man vil finde en løs-
ning på det rejste problem vedr. vejadgang til 
matr.nr. 111 Greve By, Greve, men gjorde opmærk-
som på, at arealet er pålagt vejbyggelinier for motor-
vejen, og at vejmyndigheden (Vejdirektoratet) derfor 
i givet fald skal kunne godkende forudsætningerne 
for en sådan løsning.     

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ventrupparken 12, Greve (Mercedes-Benz). 

Repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 6oo Greve 
By, Greve, gjorde opmærksom på, at det er væsent-
ligt for virksomheden på ejendommen, at man til 
enhver tid har en bred vifte af bilmodeller stående, 
som man kan fremvise for kunderne, og at arealind-
grebet på ejendommen derfor indebærer en meget 
mærkbar begrænsning i mulighederne herfor.   

Banedanmark tilkendegav, at projektet vil forsøge at 
indskrænke det midlertidige arbejdsareal, således at 
man holder sig ude af græsarealet mellem bygningen 
og motorvejen. 

Banedanmark oplyste endvidere, at man påregner at 
indgå aftale med ejeren om forskellige praktiske for-
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hold, herunder flytning af diverse inventar, installati-
oner m.v. på de berørte arealer.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ventrupparken 10, Greve (Lastas). 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 6or Greve By, 
Greve, redegjorde for ejerens planer med ejendom-
men og for ejerens synspunkter i relation til de fore-
slåede indgreb.  

Banedanmark oplyste, at det i anlægsloven er forud-
sat, at der ud for denne ejendom skal etableres skrå-

ningsanlæg og ikke støttevæg mod banen, som på 
dette sted ligger i afgravning.  

Banedanmark vil tage kontakt med ejeren med hen-
blik på inden ekspropriationen at finde løsninger på 
forskellige praktiske spørgsmål samt afgrænsning og 
beskrivelse af eventuelle udeståender mellem parter-
ne.   

Det fra den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlem fratrådte kommissionen.  

Paul-Erik Schou 

Herefter afsluttedes dagens møde.  
 

 

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Fredag den 24. august 2012 kl. 9.15, samledes 
kommissionen ved Ventrupparken 8b, Greve, for at 
fortsætte den d. 22. august 2012 påbegyndte besigti-
gelsesforretning i anledning af anlæg af den nye bane 
København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 2, i Greve 
Kommune. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Bjarke Abel og Tony Chri-
strup.    

Som repræsentant for Greve Kommune, mødte Heidi 
Evy Jørgensen. 

For Greve Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
vejchef Michael Løgstrup.  

Endelig mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Søren Kjerside Hansen.   

For Banedanmark mødte bygherrerepræsentant Rikke 
Elise Mortensen og byggeleder Richardt Søren Ole 
Brixen sammen med projektleder Carsten Voltzmann, 
projektleder Morten Krebs, faggruppeleder Carsten 
Jørgensen og ingeniør Anette Johnsen, alle COWI, 
samt ingeniør Kristian Jacobsen, Grontmij.   

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Jacob Asbjørn 
Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet en række 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på de 
respektive mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ventrupparken 8b, Greve (Blue Water). 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 6ov og 6pd 
Greve By, Greve, redegjorde for ejerens planer med 
ejendommen og for ejerens synspunkter i relation til 
de foreslåede indgreb, som på denne ejendom vil gå 
helt op til bygningsfaçaden. Det oplystes bl.a., at 
bygningen er opført på et tidspunkt, hvor baneprojek-
tet var kendt, og at man derfor ved projekteringen har 
kunnet taget højde herfor. Herudover har ejeren ud-
videlsesplaner på den p.t. ubebyggede matr.nr. 6dp. 
Ejeren ønsker derfor, at der etableres støttevæg ud 
for denne ejendom i stedet for det foreslåede skrå-
ningsanlæg. Ejeren har fået udarbejdet en beregning 
af udgifterne i forbindelse hermed.  

Banedanmark oplyste, at man er opmærksom på de 
problemer, som ejeren står overfor som følge af  
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nærheden til anlægsarbejdet. Det er imidlertid i an-
lægsloven forudsat, at der ud for matr.nr. 6ov skal 
etableres støttevæg mod banen, som på dette sted 
ligger i afgravning, men ikke ud for matr.nr. 6dp.  
Fravigelse heraf vil indebære en betydelig fordyrelse 
af projektet, anslået i størrelsesordenen 7-10 mio kr., 
hvortil midler ikke haves i anlægsbudgettet.    

Banedanmark vil forsøge at indskrænke det midlerti-
dige indgreb mest muligt, således at personbiler kan 
passere hele vejen rundt om bygningen. Endvidere 
påpegedes muligheden for midlertidigt at etablere 
parkering bagved bygningen. Banedanmark vil be-
stræbe sig på at koordinere anlægsaktiviteter m.v. i 
forhold til ejerens ønsker om udvidelse på matr.nr. 
6dp, ligesom Banedanmark vil undersøge mulighe-
derne for og udgifterne til en støttevæg ud for 
matr.nr. 6dp samt brug af den ubebyggede grund til 
arbejdsareal for omlægningerne af gasledninger.   

Banedanmark oplyste, at man er i dialog med ejeren 
og forventer at nå frem til indgåelse af en aftale på 
ekspropriationslignende vilkår om indgrebene på 
ejendommen.  

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 4co m.fl. Greve 
By, Greve, oplyste, at man er langt fremme med ud-
vikling af et stort byggeprojekt på ejendommen. I 
relation hertil vil den foreslåede arbejdsvej langs 
skellet mod naboejendommen, matr.nr. 6os m.fl., 
være meget generende, fordi den midlertidige perio-
de efter omstændighederne kan vare helt frem til 
2018.   

Ejerens repræsentanter anmodede derfor om, at der 
findes en anden løsning, eventuelt således at ad-
gangsvejen til arbejdspladsen for den nye bane og for 
etableringen af Kildestiens underføring under banen 
etableres fra Mosede Landevej i et tracé langs med 
og umiddelbart nord for Kildestien, hvor det i forve-
jen er planlagt, at der skal være adgang til ejerens 
eget byggeprojekt.  

Banedanmark og repræsentanten for Greve Kommu-
ne, Teknisk Forvaltning, tilkendegav, at man var 
betænkelig ved at tillade adgang til arbejdspladsen 
fra Mosede Landevej via Kildestiens linieføring. 
Profilet er meget smalt, og det vil desuden være van-
skeligt at skabe forsvarlige ind- og udkørselsforhold 
på dette sted til og fra den i forvejen stærkt trafikere-
de Mosede Landevej.  

Man har dog forståelse for ejerens synspunkter og vil 
meget gerne se på andre alternativer til det fremlagte 
forslag, fx. etablering af adgang via den kommunale 

ejendom matr.nr. 6om Greve By, Greve, som er be-
liggende ved motorvejen øst for ejerens ejendom.    

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen langs Mosede Landevej 56.   

Repræsentanter for DONG Energy påpegede det 
uhensigtsmæssige i, at adgangen til transformerstati-
onen på matr.nr. 5ir Greve By, Greve, i praksis fore-
går over NCCs materielplads på matr.nr. 5it Greve 
By, Greve, jf. herved det under ”Fremkomne be-
mærkninger på det indledende møde” anførte.   

Repræsentanterne påpegede endvidere, at såfremt 
Mosede Landevej hæves, vil dette forringe adgangs-
forholdene til den lejlighedsvis benyttede adgangsvej 
fra Mosede Landevej over matr.nr. 5ir, som er den 
eneste brugbare adgang til transformerstationen for 
tunge materieltransporter.  

Banedanmark oplyste, at spørgsmålet om adgangsve-
jen over materielpladsen ikke vedrører projektet som 
sådant.   

Længdeprofilet for Mosede Landevej ændres ikke 
som følge af baneprojektet. Den eksisterende kote 
opretholdes, og der vil således ikke af denne grund 
være noget til hinder for, at DONG fortsat kan benyt-
te den nævnte adgangsvej fra Mosede Landevej.   

Repræsentanten for Greve Vandværk spurgte, om der 
var tilstrækkelig plads til alle ledninger ved det areal, 
som forudsættes eksproprieret til ledningsomlægning 
ved Kildestiens underføring.  

Banedanmark vil drøfte arealbehovet med Energi-
net.dk, Greve-Solrød Forsyning og DONG. 

Ledningsejernes repræsentanter efterlyste afholdelse 
af ledningskoordineringsmøde.  

Repræsentanten for Greve Kommune, Teknisk For-
valtning, oplyste, at kommunen har ønske om at be-
nytte et areal på matr.nr. 20c Greve By, Greve, der 
foreslås permanent afstået til regnvandsbassin, til 
udvidelse af den eksisterende parkeringsplads på 
stedet og til etablering af pendlerparkering.  

Banedanmark oplyste, at man ønskede at fastholde 
det foreslåede regnvandsbassin, som er nødvendigt 
a.h.t. den obligatoriske separate håndtering af vand, 
der afvandes fra banen. Anlægsmyndigheden påpe-
gede, at der var mulighed for udvidelser som ønsket 
af kommunen på arealet mellem Mosede Landevej 
og det foreslåede regnvandsbassin.    
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Kommissionens overvejelser og beslutninger.   

• Kommissionen tager anlægsmyndighedens 
ønske om, at forslaget om om forlægning af 
Greve Bæk m.v. udgår af projektet, til efter-
retning.  

• Kommissionen noterer sig den igangværende 
dialog mellem Banedanmark og flere lods-
ejere med henblik på indgåelse af aftaler om 
indgrebene på de pågældende ejendomme.   

• Kommissionen konstaterer, at Fortland Event 
Center, Schäferhundeklubben, Kreds 30 og 
Greve Jagtforening, for så vidt angår det are-
al, der skal bruges til projektet, opsiges kon-
traktmæssigt i henhold til de indgåede leje-
kontrakter.   

Herefter bliver der efter kommissionens op-
fattelse ikke spørgsmål om at yde erstatning i 
forbindelse med lejemålets ophør, idet det af 
kontrakterne fremgår, at lejerne ikke har er-
statningsrettigheder som følge af den nye ba-
ne København-Ringsted.  

• Vedrørende lejekontrakten med RC-Centret, 
som er uopsigelig, og som indeholder en 
henvisning til Greve Kommunes lokalplan 
for området, hvor der specifikt omtales en 
arealreservation til banen, vil kommissionen 
afvente Banedanmarks forslag til aftale med 
RC-Centret, hvor Banedanmark i forbindelse 
med aftaleudarbejdelsen vil vurdere de even-
tuelle erstatningsmæssige konsekvenser af 
den dialog, der tidligere har været mellem 
Trafikstyrelsen og Greve Kommune om den-
ne arealreservation.   

• For så vidt angår matr.nr. 6oo, 6or, 6ov og 
6pd Greve By, Greve, er der ved anlægslo-
ven taget stilling til spørgsmålet om etable-
ring af skråningsanlæg og støttemur mod ba-
nen, men kommissionen skal opfordre an-
lægsmyndigheden til at undersøge mulighe-
derne for og omkostningerne ved etablering 
af støttemur ud for alle ejendommene. Det er 
kommissionens holdning, at man skal be-
grænse indgrebet på ejendommene mest mu-
ligt og behandle virksomhederne ensartet.  I 
lyset heraf bør det undersøges, om der kan 
etableres støttemur på hele strækningen af 
hensyn til virksomhedernes drift og udvik-
lingsmuligheder.   

• Kommissionen forudsætter, at der inden eks-
propriationen findes en løsning m.h.t. ad-
gangsforholdene til matr.nr. 111 Greve By, 
Greve.  

• Kommissionen finder efter besigtigelsen, at 
projektet bør fastholdes for så vidt angår det 
foreslåede regnvandsbassin på matr.nr. 20c 
Greve By, Greve, idet man er enig med an-
lægsmyndigheden i, at der er udvidelsesmu-
ligheder tilstede for den eksisterende parke-
ringsplads.     

• Kommissionen opfordrer til, at Banedanmark 
fortsætter bestræbelserne på at finde en an-
den placering af regnvandsbassinet end 
matr.nr. 6c Greve By, Greve.   

• Vedrørende det i besigtigelsesbogens afsnit 
1.4, ”Myndighedsforhold”, anførte bemærker 
kommissionen: 

o Banedanmark er tillagt særlige myn-
dighedsbeføjelser, jf. Anlægsloven 
§§ 2 og 3 

o Kommissionen har herudover noteret 
sig Banedanmarks oplysning om, at 
omfanget af myndighedstilladelser 
ofte først er endeligt afklaret, når 
konstruktionsmetode m.v. er fastlagt 
af entreprenøren.  

o Kommissionen noterer sig endelig 
Banedanmarks tilsagn om, at Bane-
danmark i samarbejde med de rele-
vante myndigheder inden påbegyn-
delse af anlægsarbejderne, afhængigt 
af den konkrete situation, vil have 
afklaret, om der er behov for en ud-
talelse fra myndigheden eller om en 
egentlig tilladelse eller dispensation 
vil være nødvendig. 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter det forelagte projekt, idet den fastsat-
te følgende særlige bestemmelser.  

Særlige bestemmelser 

Samtlige jordstykker, som berøres af anlægsprojek-
tet, er angivet i de særlige bestemmelser. 

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; per-
manente arealer, servitutter, midlertidige arealer. 
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Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

De enkelte jordstykker stationeres i forhold til jord-
stykkets udstrækning, som den fremgår af planerne. 

Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til Den 
nye bane København-Ringsteds stationeringslinje. 

Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser 
dikteres af indgrebets startstationering i forhold til 
stationeringslinjen. Det betyder, at stationeringen af 

de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortlø-
bende. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
stationeringsside: 

• h.s. = højre side set i stigende stationering 

• v.s. = venstre side set i stigende stationering 

• b.s. = begge sider 

 

Greve Kommune 
 
Matr.nr. 1s 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej for matr. nr. 
1as ibd. 

Stationering: 14.751 - 15.096, b.s. 
En bygning fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og to pumpestatio-
ner. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledninger. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til midlertidig forlægning af 
vandløb. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 1as 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 

Stationering: 14.776 - 15.129, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til ny privat fællesvej for matr.nr. 1s Kappel-
gårde, Kildebrønde. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur og mid-
lertidig forlægning af vandløb. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 1t 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej for matr.nr. 
1as ibd. 

Stationering: 14.782 - 15.020, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. "c" 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Kommunevej, Vejleå-
vej 

Stationering: 14.791 - 15.590, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 1q 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.015 - 15.146, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kappelevvej 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde og ledningsom-
lægning. 
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Matr.nr. 1ac 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.020 - 15.204, b.s. 
To bygninger fjernes. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kappelevvej 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 8q 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.054 - 15.459, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 1ad 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej 

Stationering: 15.096 - 15.240, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny privat fællesvej for matr. 
nr. 1s Kappelgårde, Kildebrønde. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 8a 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kappelevvej 

Stationering: 15.051 - 15.506, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kappelevvej 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 2h 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kappelevvej 

Stationering: 15.141 - 15.597, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kappelevvej 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
Det afskårne restareal eksproprieres eventuelt.   

Matr.nr. 2ak 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kappelevvej 

Stationering: 15.146 - 15.618, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kappelevvej 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter ad eksisterende 
privat fællesvej, Kappelevvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde og 
ledningsomlægning. 
Afskåret areal på banens venstre side eksproprieres eventuelt.  
Afskåret areal nord for forlagt Kappelevvej eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 8d 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kappelevvej 

Stationering: 15.080 - 15.558, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 2a 
Kappelgårde, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kappelevvej 

Stationering: 15.355 - 15.701, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 8b 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.442 - 15.684, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Matr.nr. 8c 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.443 - 15.712, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 14c 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.590 - 15.679, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 48 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.597 - 15.664, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 

Matr.nr. 9a 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kringsholm-
vej 

Stationering: 15.618 - 16.227, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, to pumpestationer, 
radiohytte og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde og 
erstatningsnatur. 
Afskåret areal på banens venstre side eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 9f 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.664 - 16.011, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin for banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
Restarealet eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 9l 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.709 - 16.007, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejene Vejleåvej jf. 
afsnit 3.6 og Kildebrøndevej jf. afsnit 3.5.2 samt til etablering af ny rundkørsel. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
Restarealet eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 14k 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.847 - 15.966, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejene Vejleåvej jf. 
afsnit 3.6 og Kildebrøndevej jf. afsnit 3.5.2 samt til etablering af ny rundkørsel. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægninger.  

Matr.nr. "v" 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Kommunevej, Vejleå-
vej 

Stationering: 15.579 - 15.991, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af kommunevejen Vej-
leåvej og etablering af ny rundkørsel jf. afsnit 3.6. 
 

Matr.nr. "i" 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Kommunevej, Kil-
debrøndevej 

Stationering: 15.828 - 16.246, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning og 
etablering af ny rundkørsel. 

Matr.nr. 10s 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.913 - 16.091, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Matr.nr. 10m 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.966 - 16.129, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2 samt til etablering af privat fællesvej for matr. nr. 10c ibd jf. 
afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10g 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.990 - 16.657, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2, forlægning af privat fællesvej, Kildebrøndevej jf, afsnit 3.6, 
etablering af ny privat fællesvej for matr. nr. 10c ibd. jf. afsnit 3.6 samt etablering 
af ny rundkørsel jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 10a 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kildebrønde-
vej 

Stationering: 16.006 - 16.628, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2, til forlægning af privat fællesvej, Kildebrøndevej jf. afsnit 3.6 
samt til forlægning af kommunestien, Bag Kirken jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur, udsæt-
ningsområde og ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 10r 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.019 - 16.033, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. 10q 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.022 - 16.035, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. 10t 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kildebrønde-
vej 

Stationering: 16.025 - 16.592, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, herunder til udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kildebrøn-
devej jf. afsnit 3.6 og til udvidelse af kommunevejen, Kildebrøndevej jf. afsnit 
3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
Restarealet på banens højre side eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 10p 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Kildebrønde-
vej 

Stationering: 16.030 - 16.595, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kildebrøn-
devej jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde og 
ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 10b 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.116 - 16.544, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Kildebrøn-
devej jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Afskåret areal mellem banen og forlægning af privat fællesvej, Kildebrøndevej 
eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 2x 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.324 - 16.567, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Matr.nr. 10c 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 15.988 - 16.692, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Kildebrønde-
vej jf. afsnit 3.5.2 samt til etablering af privat fællesvej over matr.nr. 10g ibd. jf. 
afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 6c 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.527 - 17.051, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Bag Kirken 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af Olsbækken 
og ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
Afskåret areal syd for banen eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 6o 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Bag Kirken 

Stationering: 16.547 - 16.742, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 6b 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Bag Kirken 

Stationering: 16.558 - 16.755, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 10u 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.578 - 16.662, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Kildebrøn-
destien jf, afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10o 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.592 - 16.680, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10d 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.595 - 16.953, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 6ab 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.662 - 17.045, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning og 
midlertidig forlægning af Olsbækken. 
Et afskåret areal eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 6ag 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.680 - 17.045, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur, led-
ningsomlægning og midlertidig forlægning af Olsbækken. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
Afskåret areal eksproprieres eventuelt. 
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Matr.nr. 6a 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 
Herunder del af privat 
fællesvej, Bag Kirken 

Stationering: 16.578 - 17.083, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 6l 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.726 - 17.058, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 6m 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.736 - 17.059, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 11b 
Greve By, Greve 
Herunder del af privat 
fællesvej, Greve Cen-
tervej 

Stationering: 16.952 - 17.914, b.s. 
13 bygninger fjernes, herunder nedrives en kommandocentral. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, herunder til to regnvandsbassiner og 
to pumpestationer. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1 og til forlægning af privat fællesvej, Greve Centervej jf, 
afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledninger, erstatningsnatur samt vej-
adgang til regnvandsbassiner, pumpestationer, banegrøfter og kommende under-
førsel. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde, er-
statningsnatur, ledningsomlægning, sneværnsbælte og etablering af privat vej. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 6n 
Kildebrønde By, Kilde-
brønde 

Stationering: 16.832 - 17.060,  
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 11dt 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.045 - 17.474, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om vejadgang til kommende underførsel. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 18ib 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.059 - 17.578, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 11fk 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.045 - 17.435, h.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til kommende underførsel. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 11fp 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.138 - 17.456, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny privat fællesvej, Greve 
Centervej jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til regnvandsbassin, pumpestation 
og banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 14gb 
Greve By, Greve 

Stationering: 16.812 - 17.499, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af privat vej. 
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Matr.nr. 11dr 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.435 - 17.706, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 11a 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.058 - 17.991, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 11fi 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.474 - 17.703, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. "u" 
Greve By, Greve 
Statsvej, Motorvej 
E20/E47 

Stationering: 16.864 - 19.541, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægninger. 
 

Matr.nr. 24ar 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.703 - 17.824, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 11fm 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.706 - 17.801, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 24g 
Greve By, Greve 
Herunder del af privat 
fællesvej 

Stationering: 17.717 - 17.946, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1 samt til forlægning af privat fællesvej, Greve Centervej jf. 
afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om vejadgang. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 24aq 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.801 - 17.930, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1 samt til forlægning af privat fællesvej, Greve Centervej jf. 
afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24fn 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.824 - 17.926, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1 samt til forlægning af privat fællesvej, Greve Centervej jf. 
afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 96 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.830 - 17.849, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. "ce" 
Greve By, Greve 
Kommunevej, Greve 
Centervej 

Stationering: 17.836 - 18.039, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
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Matr.nr. 111 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.895 - 18.280, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen . 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1 og til etablering af privat fællesvej til fredet fortidsminde. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde og 
ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24ge 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.920 - 18.143, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 24ap 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.939 - 17.968, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejsareal. 

Matr.nr. 24gf 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.899 - 17.967, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejsareal. 

Matr.nr. 24h 
Greve By, Greve 
Herunder del af privat 
fællesvej 

Stationering: 17.943 - 18.311, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Greve Cen-
tervej jf. afsnit 3.5.1. 
Der pålægges servitut om vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 24l 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.815 - 18.160, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24eæ 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.021 - 18.043, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. "ck" 
Greve By, Greve 
Kommunal sti, Gre-
vestien 

Stationering: 17.869 - 18.285, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 24bo 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.067 - 18.167, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24fq 
Greve By, Greve 

Stationering: 17.872 - 18.108, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24fo 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.117 - 18.155, h.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til banegrøfter. 

Matr.nr. "cx" 
Greve By, Greve 
Regnvandsbassin 
 

Stationering: 18.131 - 18.223, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej til fredet for-
tidsminde. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 24ao 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.120 - 18.160, h.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til banegrøfter. 

Matr.nr. 24dc 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.159 - 18.166, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
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Matr.nr. 24dt 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.164 - 18.263, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24gb 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.155 - 18.281, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24fø 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.160 - 18.277, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. "y" 
Greve By, Greve 
Kommunal sti, Gre-
vestien 

Stationering: 18.268 - 18.308, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24fv 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.269 - 18.282, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 24gd 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.277 - 18.281, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 7kk 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.276 - 18.296, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6in 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.278 - 18.778, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6om 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.290 - 18.593, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6oo 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.356 - 18.526, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6ot 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.520 - 19.011, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf 
afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6or 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.520 - 18.774, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledninger. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6ov 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.770 - 18.881, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6kk 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.772 - 19.046, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 4co 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.847 - 19.241, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6pd 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.881 - 18.996, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
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Matr.nr. 4bs 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.976 - 19.087, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4cp 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.983 - 19.076, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 4cq 
Greve By, Greve 

Stationering: 18.996 - 19.099, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. "au" 
Greve By, Greve 
Kommunal sti, Kil-
destien 

Stationering: 18.999 - 19.265, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5ir 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.022 - 19.340, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning samt vejadgang til banegrøf-
ter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 5ku 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.076 - 19.301, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 4cr 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.076 - 19.110, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5h 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.087 - 19.265, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5is 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.109 - 19.289, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5it 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.121 - 19.285, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Kildestien jf. 
afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 20c 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.217 - 19.491, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og pumpestation. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5iv 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.308 - 19.506, h.s. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 20at 
Greve By, Greve 

Stationering: 19.313 - 19.532, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til pumpestation. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.   
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