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Onsdag den 16. august 2017, kl. 8.30 samledes 
kommissionen i Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 
10, 4700 Næstved for at afholde besigtigelse i anled-
ning af udbygning af banestrækningen Ringsted - 
Holeby, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og 
drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med til-
hørende landanlæg i Danmark, delstrækningen Næst-
ved Syd - Lundbykurven. 

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af trans-
port-, bygnings- og boligministeren udnævnte med-
lemmer af kommissionen, Søren G. Nielsen og Erik 
Larsen, samt de fra Den Fælleskommunale Liste for 
Øernes Område udtagne medlemmer, Bent Jørgensen 
og Henning Alfred Rasmussen. 

Som repræsentant for Næstved Kommune mødte Ja-
nus Thygesen. 

Fra Næstved Kommune mødte endvidere Helle Jes-
sen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

For Banedanmark mødte anlægschef Klaus S. Jør-
gensen, projektchef Jens Aalund, landinspektør Car-
sten Jørgensen, landinspektør Klavs Petersen og 
byggeleder Jacob Hjorth. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Nanna Dahl Peder-
sen. 

Kommissarius fremlagde brev af 14. oktober 2016 
fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori 
ministeriet har anmodet Kommissarius om at fore-
lægge projektet for ekspropriationskommissionen.   

Kommissaris fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale ”Besigtigelse – Forslag 
til tekniske bestemmelser. Ringsted Femern banen, 
Udbygning af banestrækningen, Næstved Syd - 
Lundbykurven” med tilhørende oversigts-og besigti-
gelsesplaner, tegn.nr.: 

TNORX_1_63000_003, TNORX_1_93000_001, T-
NORX_1_94000_001, TNORX_1_96000_001, TN-
ORX_1_98000_001, TNORX_1_100000_001, TNO-
RX_1_102000_001, TNORX_1_103400_001, TNO-
RX_1_104000_001 alle dateret den 14. juni 2017. 

Banedanmark fremlagde vandsynsprotokol under-
skrevet af Banedanmark og Næstved Kommune. Ba-
nedanmark oplyste, at der foreligger udkast til led-
ningsprotokol. Ledningsprotokol vil blive fremlagt 
på ekspropriationsforretningen.  

Følgende passerede: 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for pro-
jektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Baggrund for projektet 

En grøn transportpolitik 

I 2008 indgik Danmark og Tyskland en traktat om 
etablering af en fast forbindelse mellem de to lande 
over Femern Bælt. Med udgangspunkt i traktaten 
indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Fol-
keparti) sammen med Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Liberal Alliance i 2009 en trafikaftale om 
de overordnede regler og principper for en grøn 
transportpolitik. Et af aftalens hovedprincipper er, at 
den kollektive transport skal løfte det meste af frem-
tidens vækst i trafikken, og at jernbanen skal være 
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pålidelig, sikker og topmoderne. Et af elementerne til 
at understøtte dette er etablering af Femern Bælt for-
bindelsen med udbygning af jernbanen fra Ringsted. 

Femern Bælt forbindelsen åbner for en række trafi-
kale perspektiver i form af flere tog til Tyskland, 
herunder en overflytning af godstrafik fra stræknin-
gen via Padborg og flere indenlandske regionaltog på 
jernbanen fra Ringsted til syd for Holeby.  

Udbygning af banestrækningen fra Ringsted til Ho-
leby vil sammen med Den nye Bane København-
Ringsted og Femern Bælt forbindelsen udgøre en 
styrkelse af infrastrukturen, idet strækningen forbin-
der Skandinavien med resten af Europa.  

Den opgraderede og elektrificerede jernbane medfø-
rer kortere rejsetider på strækningen generelt, men 
også på den øvrige landsdelstrafik, da gods- og per-
sontrafik, der i dag primært kører over Fyn og Jyl-
land, får afkortet rejsen væsentligt.  

Lovgrundlag 

Folketinget vedtog den 28. april 2015 Lov om anlæg 
og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg i Danmark (Lov nr. 575 af 
4/05/2015). Anlægsloven er grundlaget for udbyg-
ningen af jernbanestrækningen Ringsted til Masnedø 
og fra Orehoved til syd for Holeby. 

Forud for vedtagelsen af anlægsloven har Banedan-
mark siden 2009 arbejdet iht. Lov om projektering af 
fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 
landanlæg i Danmark (Lov nr. 285 af 15/04/2009). 
Banedanmark har i perioden gennemført de indle-
dende undersøgelser om udbygning, opgradering og 
elektrificering af de eksisterende jernbanestrækninger 
Ringsted-Masnedø og Orehoved–syd for Holeby.  

I henhold til projekteringsloven og aktstykke 149 af 
11. juni 2011 er der desuden gennemført forlods 
overtagelse af ca. 90 ejendomme langs banen, som 
vurderes at blive berørt af projektet i væsentlig om-
fang.  

I henhold til Lov om elektrificering af jernbanen 
(Lov nr. 609 af 12/6/2013) og aktstykke 97 af 13. 
marts 2013 er der siden 2013 gennemført arealer-
hvervelse af arealer til udskiftning og forhøjelse af 22 
vejbærende broer på Sjælland, Falster og Lolland 
med henblik på at kunne igangsætte fremrykkede ak-
tiviteter som led i Vækstplan DK. Arbejdet med for-
højelse af 18 vejbærende broer på Lolland og Falster 
blev igangsat foråret 2014, og pågår forsat. Herud-
over er der igangsat facadeisolering af boliger, der vil 
blive støjpåvirket over Miljøstyrelsens grænseværdi 
på Falster og Lolland.  

§ 2 i anlægsloven bemyndiger A/S Femern Landan-
læg til at anlægge og drive de danske landanlæg samt 
til at foretage de dispositioner, som er nødvendige 
med henblik på gennemførelsen heraf.  

De danske jernbanelandanlæg består af: 

• Udbygning af jernbaneanlægget fra Vording-
borg til Masnedø og fra Orehoved til syd for Ho-
leby til en dobbeltsporet jernbane med dertil hø-
rende anlæg. 

• Elektrificering og opgradering af jernbanen, så 
passagertog kan passere med 200 km/t på stræk-
ningen fra Ringsted til Masnedø og fra Oreho-
ved til syd for Holeby. 

• Etablering af en station ved Holeby på Lolland. 

• Etablering af en ny jernbanebro over Masned-
sund og en enkeltsporet jernbaneklapbro over 
Guldborgsund.

 
Figur 1: Oversigt over anlægsprojekter på strækningen 
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§ 27 i Anlægsloven bemyndiger Transportministeren 
til at ekspropriere de arealer og rettigheder, der er 
nødvendige for projektets gennemførelse, samt til at 
pålægge ejendomme beliggende langs anlægget ser-
vitut om eldrift. 

Grænsefladeprojekter 

I henhold til samme anlægslov etablerer Femern A/S 
Kyst til Kyst forbindelsen, som indbefatter etablering 
af en sænketunnel mellem Puttgarden i Tyskland og 
Rødbyhavn med kombineret jernbane og vejforbin-
delse med dertil hørende anlæg.  

Ved selvstændig anlægslov (Lov nr. 737 af 
01/06/2015) anlægger Vejdirektoratet i tilknytning til 
Ringsted-Femern projektet en ny vej- og jernbanebro 
over Storstrømmen, så de 2 banestrækninger på hhv. 
Masnedø og Falster forbindes.    

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) 

VVM-processen for jernbanelandanlægget blev delt 
op i to faser: en idéfase og en undersøgelsesfase til 
brug for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, som i 
dette projekt benævnes Miljøredegørelsen. 

Der blev gennemført høringer under VVM’ens idé-
fase fra den 15. september til den 1. november 2009.  

På baggrund af høringssvar og tekniske undersøgel-
ser udarbejdede Banedanmark udkast til Miljørede-
gørelse, hvor projektets påvirkninger af omgivelserne 
blev nærmere beskrevet i 3 hæfter. Hovedhæftet 
”Generelle Forhold Ringsted-Holeby”, samt 2 stræk-
ningsopdelte hæfter dækkende hhv. Ringsted-Oreho-
ved og Orehoved-Holeby. Materialet udgjorde grund-
laget for den offentlige høring, som blev gennemført 
fra den 11. februar til den 1. maj 2011. I hø-
ringsperioden blev der afholdt seks borgermøder. 

På baggrund af de indkomne høringssvar blev pro-
jektet justeret og tilrettet i fornødent omfang. Samti-
dig blev der indledt dialog med de berørte kommuner 
om eventuelle tilkøb i forhold til lokale ønsker om 
afledte projekter. 

Den endelige udgave af Miljøredegørelsen forelå i 
oktober 2012 og indeholdt en beskrivelse af to grund-
løsninger omfattende udbygning og opgradering til 
henholdsvis 160 km/t og 200 km/t samt elek-
trificering. Efterfølgende er der i transportaftale af 
21. marts 2013 om ”En ny Storstrømsbro, Holste-
bromotorvejen mv.” truffet politisk beslutning om at 
fortsætte projekteringen af Grundløsning 2, som in-
debærer en opgradering til 200 km/t, samt anlæg af 
en fast bro over Masnedsund.  

Miljøredegørelsen er tilgængelig på Banedanmarks 
hjemmeside www.banedanmark.dk. 

I november 2014 udgav Banedanmark et tillæg til 
miljøredegørelsen. Tillægget indeholdt en miljø -og 
naturvurdering over de væsentlige tekniske ændrin-
ger, der er kommet på bordet siden udgivelsen af 
Miljøredegørelsen i 2012. Der afholdtes høring af 
projektændringerne i perioden fra 28. november 2014 
til 5. januar 2015.  

Implementeringsredegørelse 

Som tillæg til anlægsloven er udarbejdet en Imple-
menteringsredegørelse. Det er en sammenfattende 
beskrivelse af projektet, som det er udmøntet i Miljø-
redegørelsen og det efterfølgende tillæg og er i for-
hold til anlægsloven en uddybende anvisning på, 
hvorledes anlægsprojektet vil blive udmøntet i prak-
sis.  

Implementeringsredegørelsen giver en beskrivelse af, 
hvorledes varetagelsen af naturhensyn og gennemfø-
relse af afværgeforanstaltninger vil ske af hensyn til 
de relevante naturinteresser, som berøres af anlægs-
projektet, herunder bl.a. af hensyn til beskyttede arter 
og naturtyper samt Natura 2000-områder.   

Myndighedsforhold 

Femern A/S og A/S Femern Landanlæg har ansvaret 
for at sikre, at udførelsen af anlægsarbejdet sker i 
overensstemmelse med anlægsloven og de rammer 
for projektet, der fremgår af de miljømæssige vurde-
ringer, samt retningslinjer, der følger af implemente-
ringsredegørelsen.  

Bemyndigelse under anlægslov 

Anlægslovens §§ 1, 2 og 12 angiver, at anlægsarbej-
der ikke kræver dispensation eller tilladelse efter §§ 
50 og 65, stk. 1 - 3, jf. kapitel 2, i lov om naturbe-
skyttelse og § 35, stk. 1, i lov om planlægning. Desu-
den finder reglerne om kommune- og lokalplaner i 
lov om planlægning, §§ 20, 22 og 26a i lov om na-
turbeskyttelse, kapitel 4 i bekendtgørelse om fredning 
af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskade-
kommet vildt, §§ 8-13 og 26-28 i lov om skove, ka-
pitel 8 og 8 a i museumsloven, lov om landbrugsejen-
domme og kapitel 1a-4 i lov om kystbeskyttelse ikke 
anvendelse ved udførelse af arbejder efter §§ 1, 2 og 
12. Anlægsmyndigheden vil således få bemyndigelse 
til at varetage hensynene efter de nævnte lovbestem-
melser. 

Anlægslovens § 22 giver anlægsmyndigheden be-
myndigelse til at anlægge nye veje og foretage æn-

http://www.banedanmark.dk/
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dringer af eksisterende veje, når dette er nødvendigt 
for anlæggelsen og driften anlægsprojektet, uden at 
der træffes afgørelse herom i medfør af lov om of-
fentlige veje og lov om private fællesveje. 

I forhold til øvrig lovgivning skal anlægsmyndighe-
den indhente et antal tilladelser og dispensationer fra 
andre offentlige myndigheder. De væsentligste af 
disse tilladelser og dispensationer er anført herunder.  

Andre myndighedstilladelser og dispensationer 

Miljøbeskyttelsesloven 

§ 19: Næstved Kommune skal søges om tilladelse ef-
ter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udsætning på 
lodsejerarealer af ren og lettere forurenet jord og til 
genindbygning i Banedanmarks dæmningsanlæg af 
lettere forurenet jord. Ansøgninger indsendes af to-
talentreprenøren, hvorfor tilladelser ikke vil foreligge 
inden ekspropriationsforretningen. 

§§ 27 og 28: Næstved Kommune skal søges om tilla-
delse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28 til 
udledning af evt. oppumpet grundvand og overflade-
vand. Ansøgninger indsendes af totalentreprenøren, 
hvorfor tilladelser ikke vil foreligge inden ekspropri-
ationsforretningen. 

Jordforureningsloven 

§ 50: De påtænkte jordflytninger skal anmeldes til 
Næstved Kommune jf. reglerne i jordflytningsbe-
kendtgørelsen. 

Vandløbsloven 

§ 16: Næstved Kommune skal søges om tilladelse ef-
ter vandløbslovens § 16 til omlægning af vandløb. 

§ 64, stk. 2: Der er i henhold til vandløbslovens § 64, 
stk. 2 gennemført forhandlinger med Næstved Kom-
mune med henblik på udarbejdelse af vandsynspro-
tokoller. En underskrevet udgave af vandsynsproto-
kollerne forventes at foreligge inden ekspropriations-
forretningen. 

Skovloven 

§ 6: Naturstyrelsen skal søges om tilladelse efter 
skovlovens § 6 til rydning af fredskov. Tilladelse 
forventes at foreligge inden ekspropriationsforretnin-
gen. 

Naturbeskyttelsesloven 

Anlægsmyndigheden er for det beskrevne projekt 
bemyndiget til at udstede tilladelser og dispensatio-
ner efter Naturbeskyttelsesloven. I forbindelse med 
projektændringer vil eventuelle tilladelser og god-

kendelser skulle indhentes fra kommuner og ministe-
rium jf. anlægslovens § 13.   

Strækningsopdelt besigtigelse 

Der skal gennemføres besigtigelse af arealer til både 
permanent og midlertidig ekspropriation samt ek-
spropriation til servitutter og rettigheder.  

Da Ringsted-Femern projektet strækker sig over i alt 
115 km, vil besigtigelserne blive opdelt i delstræk-
ninger.  

Arealer der søges eksproprieret permanent skal Ba-
nedanmark bruge til anlæg af ekstra spor, elektrifice-
ring, broer, regnvandsbassiner, teknikbygninger, kø-
restrømsanlæg, støjskærme, adgangsveje mv. Desu-
den anmodes om ekspropriation af ret til etablering af 
erstatningsnatur, som er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3. 

Arealer, der søges eksproprieret midlertidigt skal Ba-
nedanmark bl.a. bruge til jordarbejde, arbejdsveje og 
depoter i anlægsfasen samt til udsætning af råjord, 
blødbund og muldjord. 

På besigtigelsesplanerne vises også de arealer, der 
tidligere er eksproprieret under de fremrykkede akti-
viteter (vejbærende broer) med hjemmel i elektrifice-
ringsloven.  

I projektets grænseflade til den faste forbindelse 
(Kyst til Kyst Projektet) og Femern A/S er det aftalt, 
at Femern A/S og A/S Femern Landanlæg koordine-
rer indgreb på de ejendomme, som berøres af begge 
anlægsprojekter. 

Tilsvarende aftale er indgået med Vejdirektoratet 
omkring anlæg af den nye Storstrømsbro i forhold til 
grænsefladerne på Masnedø og på Falster. 

Tegningsoversigt 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører føl-
gende bilag: 

Besigtigelsestegninger 

Besigtigelse, Oversigtsplan - 1: 100.000 

tegningsnummer, TNORX_1_63000_003 

Besigtigelseplan st. 92+913 – 94+000, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_93000_001 

Besigtigelseplan st. 94+000 – 96+000, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_94000_001 

Besigtigelseplan st. 96+000 – 98+000, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_96000_001 
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Besigtigelseplan st. 98+000 – 100+000, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_98000_001 

Besigtigelseplan st. 100+000 – 102+000, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_100000_001 

Besigtigelseplan st. 102+000 – 104+000, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_102000_001 

Besigtigelseplan st. 103+300 – 104+200, 1:1.000 

tegningsnummer TNORX_1_103400_001 

Besigtigelseplan st. 104+000 – 105+064, 1:2.000 

tegningsnummer TNORX_1_104000_001 

Tekniske oversigtsplaner 

Tværprofil, Bane i påfyldning, 1: 50 

tegningsnummer TNORX_3_066400_104 

Tværprofil, Bane i afgravning, 1: 50 

tegningsnummer TNORX_3_066400_103 

Normaltværsnit, veje, 1:100 

tegningsnummer TNORT_3_103899_374 

Længdeprofil, 1:1000  

tegningsnummer TNORT_4_103899_373 

 

 

Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse af projektet Ringsted-Femern 
Banen 

Banestrækningerne mellem Ringsted og Masnedø og 
mellem Orehoved og syd for Holeby skal udbygges, 
opgraderes og elektrificeres. Der skal anlægges et 
ekstra spor fra syd for Vordingborg og frem til Mas-
nedø og fra Orehoved til syd for Holeby. Således vil 
der være dobbeltspor på strækningen mellem Ring-
sted og syd for Holeby, når en ny Storstrømsbro er 
bygget.  

Over Masnedsund anlægges en ny dobbeltsporet bro 
ved siden af den eksisterende klapbro, der fastlåses. 
Over Guldborgsund opføres en ny sporbærende klap-
bro syd for og parallelt med Kong Frederik IX’s Bro. 
Desuden skal hele banestrækningen elektrificeres, og 
en række broer skal derfor ombygges, nybygges eller 
nedrives. 

Der gennemføres støjdæmpning i form af støjskærme 
og facadeisolering i forbindelse med projektet. 

Dimensioneringshastighed og tværprofil 

Sporene opgraderes til en strækningshastighed på 
200 km/t for persontog og 120 km/t for godstog, med 
undtagelse af Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. 
stationer.  

Normaltværprofilet for jernbanen inkl. kørestrøms-
master er vist på nedenstående figur. 

 
Figur 2: Jernbanens normaltværprofil - Ej målfast. Ved den matrikulære berigtigelse vil nyt ejendomsskel 

som udgangspunkt blive placeret 0,5 m fra fod/top af skråning. 
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Ekstra spor 

Fra syd for Vordingborg Station til Masnedø etable-
res et nyt spor på østsiden af det eksisterende spor og 
krydser Masnedsund på en ny dobbeltsporet bro. Fra 
Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslev an-
lægges det nye spor vest for det eksisterende spor. På 
resten af strækningen frem til Holeby anlægges det 
nye spor øst og sydøst for det eksisterende spor. 

Der anlægges desuden to overhalingsspor til 1.000 
meter lange godstog ved Glumsø og ved Orehoved. 
Desuden etableres der to nye overhalingsspor i for-
bindelse med den nye station syd for Holeby. 

Udretning af kurver 

På grund af hastighedsopgraderingen til 200 km/t er 
det nødvendigt at rette en række af banens kurver ud 
ved at flytte sporene til siden. De største kurveudret-
ninger svarer til anlæg af en ny bane og har konse-
kvenser for arealbehovet og for omfanget af vej- og 
ledningsomlægninger, nye broanlæg mv.  

En særlig konsekvens er desuden, at det er nødven-
digt at forstærke de eksisterende banedæmninger ved 
at gøre dæmningerne mindre stejle og dermed bygge 
bredere dæmninger i et omfang, der nødvendiggør 
yderligere ekspropriation af naboarealer. 

Elektrificering 

Hele den eksisterende jernbanestrækning elektrifice-
res. Det medfører, at banen skal forsynes med køre-
strømsanlæg, og at der for hver 30-100 meter opsæt-
tes syv meter høje master på hver side af banen.  

I forbindelse med elektrificeringen etableres der to 
fordelingsstationer der leverer strøm til kørestrøms-
anlægget på strækningen mellem Ringsted og Fe-
mern. Der skal desuden bygges syv autotransformere.  

Den strøm, der løber i kørestrømsanlæggets køretråd, 
bæretov, returleder samt til dels i skinner/jord, skaber 
et magnetfelt omkring banen. Lignende magnetfelter 
opstår også omkring elektriske husholdningsappara-
ter og elinstallationer i bygninger. Banedanmark har i 
forbindelse med anlægsprojektet vurderet den for-
ventede gennemsnitlige størrelse af magnetfeltet om-
kring den kommende elektrificerede bane. Der er ta-
get udgangspunkt i den fremtidige forventede togdrift 
på strækningen og det forventede maksimale strøm-
træk til person- og godstog. 

Beregningerne viser, at den gennemsnitlige påvirk-
ning fra person- og godstog i en afstand på syv meter 
fra kørestrømsmasterne vil være ca. 0,4 µT. Denne 
værdi er ikke en egentlig grænseværdi, men indgår i 

forsigtighedsprincippet, som er et pejlemærke for, 
hvornår der bør foretages nærmere udredninger. 

Broer og skærende veje 

Elektrificeringen af hele banestrækningen betyder, at 
et stort antal vej- og stibærende broer på strækningen 
er for lave til kørestrømsanlægget eller for smalle ved 
udvidelse af banen med ekstra areal. I alt tilpasses 
mere end 100 broer og bygværker mellem Ringsted 
og syd for Holeby:  

• En række sporbærende broer over stier og åer 
udvides. 

• Nogle vej- og stibærende broer over banen hæ-
ves. 

• En del broer over veje, stier og åer nedrives og 
erstattes af nye broer. 

• Der bygges nye broer. 

• En række broer lukkes og nedrives, bl.a. ved 
mindre veje og markveje og stitunneler. 

For at opretholde adgangsforhold, når nogle mindre 
broer og tunneller fjernes, sikres der adgang på tværs 
af banen ad nærliggende over- eller underføringer. I 
flere tilfælde etableres der nye vej- eller stiadgange 
langs banen til de nærliggende over- eller underfø-
ringer for at minimere omvejskørslen for brugerne. 

Erstatningsnatur og faunapassager 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i for-
nødent omfang og føres under baneanlægget. Der fo-
retages desuden to store forlægninger af vandløb på 
strækningen. Det drejer sig om Vasegrøften nord for 
Næstved og Kirkenorsløbet syd for Holeby. 

Ved permanent omlægning af vandløb ved passager 
af veje mv. konstrueres den nye passage, så den op-
rindelige vandløbsbund bevares, eller så de oprinde-
lige forhold genskabes efter anlægsarbejdet ved ud-
lægning af grus og enkeltliggende kampesten for at 
skabe naturlige fysiske forhold, som kan tilgodese et 
naturligt og varieret plante- og dyreliv. 

Ved krydsende vandløb, som er beliggende i spred-
ningskorridorer, anlægges generelt våde faunapassa-
ger med tørre banketter, så der er passage mulighed 
for både vandlevende dyr og landdyr. 

Der etableres i alt 27 faunapassager af forskellige ty-
per. Der skelnes mellem forskellige typer af fauna-
passager: passager til større pattedyr (Type A) samt 
paddepassager og faunapassager til små og mellem-
store pattedyr (Type B). Mindre pattedyr som ræv, 



 587  16.08.2017 
 

grævling, pindsvin, mår og gnavere kan også benytte 
paddepassagerne.  

Paddehegn etableres fra 50 m før til 50 m efter pad-
depassagerne på hver side af jernbanen. 

Vildthegn vil blive etableret ved større faunapassager 
for hjorte (Type A). Der hegnes op til 300 m på hver 
side af passagen på begge sider af banen, i alt 1.200 
m for hver passage.  

Med henblik på at styrke nye og eksisterende padde-
passager og generelt forbedre den økologiske funkti-
onalitet omkring banen skal der endvidere oprenses 
eller nyetableres i alt 50 vandhuller. Herudover etab-
leres to nye vandhuller som erstatning for et nedlagt 
vandhul i Næstved Kommune. 

Som erstatning for berørte naturområder udlægges 
der erstatningsarealer og udføres naturpleje flere ste-
der langs banen. 

Hvor banearbejdet medfører ændringer i offentlige 
vandløb, berigtiges vandløbsregulativet efter anlægs-
arbejdets udførelse.  

Anlægget indebærer desuden fældning af i alt ca. 13 
ha fredskov. Desuden vil der blive fældet ca. 35 km 
banebeplantning, som ikke er fredskovspligtigt. 

Støjskærme og facadeisolering 

I Miljøredegørelsen er det beskrevet, hvorledes jern-
banestøjen øges som følge af det stigende antal tog. 
Derfor gennemføres der støjdæmpning i form af støj-
skærme og facadeisolering i forbindelse med projek-
tet. Der opsættes i alt 19.200 m støjskærme på hele 
strækningen.  

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs jernbanen. Kriteriet er baseret på det 
såkaldte støjbelastningstal, SBT. Når SBT/km er lig 
med eller større end 8 etableres støjskærme, hvis 
skærmene kan placeres på en måde, der sikrer, at de 
mærkbart kan reducere støjbelastningen af boliger. 

Støjbelastningstallet for et område beregnes ved at 
fastlægge det individuelle støjniveau ved hver bolig i 
området. For den enkelte bolig bliver støjniveauet 
anvendt som grundlag for fastlæggelse af boligens 
genefaktor. Summen af genefaktorerne for alle boli-
ger i et område betegner støjbelastningstallet, SBT, 
som er et udtryk for den samlede støjgene i området. 

Støjundersøgelser i dette projekt har opgjort SBT pr. 
kilometer langs banestrækninger, hvor der findes 
sammenhængende boligbebyggelse.  

Boliger, der er udsat for støj over Miljøstyrelsens 
grænseværdi på 64 dB, tilbydes facadeisolering, ty-
pisk i form af udskiftning af vinduer. I alt ca. 1.500 
boliger forventes, at blive omfattet af ordningen, der 
finansieres fuldt ud af projektet. 

Afvanding 

Afvanding af banelegemet over åbne strækninger ud-
føres med dræn, grøfter og bassinanlæg, hvor vandet 
forsinkes inden udledning til vandløb. De tilladelige 
udledningsmængder er fastlagt i samarbejde med 
Vandløbsmyndigheden under hensyntagen til reci-
pienternes hydrauliske kapacitet/robusthed, samt drift 
og vedligehold af banens afvandingssystem.   

Udledninger fra bassiner og grøfter bliver reduceret 
således, at det opfylder vilkårene i udledningstilla-
delserne. Der etableres ikke membran i grøfter eller 
bassiner, og der kan således ske diffus nedsivning i 
såvel grøfter som bassiner. 

Kendte og påviste ledninger og markdræn, som i dag 
er tilsluttet banegrøfterne vil fortsat være tilsluttet. 
Ledninger, som påtræffes under anlægsarbejdet, og 
som er tilsluttet banegrøften, vil ligeledes fortsat væ-
re tilsluttet. Såfremt markdræn bliver beskadiget un-
der anlægsarbejdets udførelse, vil disse blive re-
tableret. 

Dræn, der ikke er påvist af lodsejerne, men som fin-
des under anlægsarbejdets udførelse, vil blive retab-
leret i forbindelse med anlægget og for anlægsmyn-
dighedens regning.  

Udledningstilladelser 

Der er meddelt udledningstilladelser i hhv. Næstved 
Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland 
Kommune. Udledningstilladelserne findes som bilag 
til de for kommunerne respektive vandsynsprotokol-
ler. 

I Ringsted og Vordingborg Kommuner er der ikke 
søgt og meddelt udledningstilladelse, da der ikke er 
behov herfor, idet det forøgede opland er mindre end 
5 pct., og da der ikke er nye udledningspunkter.  

Omtrentlig placering af udledningspunkter er angivet 
i vandsynsprotokollerne, og den endelig placering af 
udledningspunkterne indmåles og oplyses ved udfø-
relsen. Udledningsvolumener og øvrige vilkår frem-
går af de respektive udledningstilladelser. 

Jordudsætning 

Der er udpeget en række arealer til udsætning af 
overskydende muldjord, råjord og blødbund fra pro-
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jektet. Arealerne placeres uden for områder med væ-
sentlige naturinteresser, såsom § 3 områder, Natura 
2000 områder m.v. 

Permanent udsætning af muld, blødbund og råjord 
sker på følgende måde: 

Udsætning af muld vil ske nær den oprindelige loka-
litet, idet midlertidigt eksproprierede arealer benyttes 
til udsættelse af overskud af muld. På disse arealer 
suppleres med muld i op til 0,5 meters tykkelse. Al 
udsat jord vil være ren jord.  

Blødbund og råjord udsættes på marker nær opgrav-
nings-lokaliteten. Transportlængden vil som ud-
gangspunkt blive holdt under 3 km.  Transporten af 
jorden vil primært foregå på interne adgangsveje, 
hvorved transport på offentlige veje vil blive mini-
meret. Blødbund forventes udsat på et mellemoplag 
efter afrømning af muld indtil blødbunden er blevet 
tilstrækkelig afdrænet. Blødbunden og råjord udlæg-
ges i dyrkningsskråninger op mod banen hvor denne 
ligger på en dæmning eller lokale lavninger tæt på 
banen.  

De arealer, hvor der udlægges muld, blødbund og rå-
jord, tilbageleveres efter anlægsperioden til land-
brugsmæssig drift. 

Anlægsperioden 

Den samlede anlægsperiode er planlagt til at strække 
sig over i alt ca. 7 år. 

Vejtrafikken 

Når broer genopføres skal trafikken på de skærende 
veje omlægges midlertidigt. Der sikres adgang for 
redningskøretøjer under de midlertidige vejomlæg-
ninger. Der vil i øvrigt forekomme restriktioner på 
vejene i form af indsnævringer, hastighedsnedsættel-
ser mv. i anlægsperioden.  

Midlertidige omlægninger af veje, herunder skilte-
planer mv. aftales med de berørte kommuner.  

Togtrafikken 

En stor del af anlægsarbejderne kræver, at sporene 
spærres, og banen lukkes helt for trafik. Det er en ge-
nerel målsætning, at trafikken på jernbanen afbrydes 
i så korte perioder som muligt. I sporspærringsperio-
derne vil togbusser erstatte togtrafikken. 

Der forventes følgende længerevarende sporspærrin-
ger:  

 

• Orehoved – Nykøbing Falster: Ca. 6 måneders 
totalspærring først i anlægsperioden. 

• Nykøbing Falster - syd for Holeby: Ca. 8½ må-
neders totalspærring først i anlægsperioden. 

• Næstved – Vordingborg: 13 ugers totalspærring 
midt i anlægsperioden. 

• Orehoved – syd for Holeby: Ca. 4½ måneders 
totalspærring midt i anlægsperioden. 

• Ringsted – Næstved: Ca. 6 måneders totalspær-
ring midt i anlægsperioden. 

Derudover vil der være en række spærringer i week-
ender og om natten over hele anlægsperioden. 

Det må forventes, at der overalt på strækningen des-
uden kan forekomme mindre, kortvarige aktiviteter 
både før og efter de egentlige store anlægsarbejder. 
Det kan fx være trærydning og efterfølgende restar-
bejder og retablering af arbejdsarealer.  

Støj i anlægsfasen 

Anlægsarbejderne på Ringsted-Femern Banen vil 
medføre støj, der kan være til gene for jernbanens 
naboer.  

En væsentlig del af anlægsarbejdet sker kontinuert på 
banestrækningerne og omfatter aktiviteter, der flytter 
sig langs sporet, herunder sporarbejde, ballastrens-
ning, etablering af køreledninger og støjskærme. Den 
enkelte nabo vil derfor i mange tilfælde opleve, at an-
lægsarbejdet og støjen kun i perioder er tæt på, mens 
det i andre perioder sker på større afstand og dermed 
giver anledning til mindre støj for den enkelte.   

Der er gennemført en detaljeret analyse af anlægsar-
bejdet for at beskrive de støjmæssige konsekvenser 
for jernbanens naboer i anlægsfasen. Analysen er ba-
seret på identifikation af det støjende materiel, der vil 
blive anvendt, fx køretøjer, entreprenørmaskiner, 
nedramning af spuns og pæle og de specielle maski-
ner, der anvendes til sporarbejderne. Der er dernæst 
beskrevet en række anlægsaktiviteter, der er gene-
relle for hele anlægsprojektet. Disse aktiviteter om-
fatter: 

Jordarbejder: Flytning og oplag af jord og andre ma-
terialer med lastvogne, dumpere og gravemaskiner. 
Aktiviteten er moderat støjende. Vil typisk foregå i 
dagtimerne. 

Sporarbejder: Opbygning, justering og stabilisering 
samt fordeling af ballast med specialmaskiner. Akti-
viteten er støjende. Vil foregå i døgndrift.  
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Ballastrensning: Specialmaskine, der bevæger sig 
langsomt ad sporet, og sorterer/renser skærver og 
sten. Aktiviteten er meget støjende.  Vil foregå i 
døgndrift.  

Nedrivning: Typisk ved ombygning af broer og andre 
eksisterende konstruktioner. Omfatter hydraulisk 
saks, betonhammer, lastvogne og en række entrepre-
nørmaskiner. Aktiviteten er moderat støjende og vil 
ofte være koncentreret til korte perioder (få dage, evt. 
1 – 2 uger). Vil som regel foregå i døgndrift.  

Nedramning: Der anvendes som regel en hydraulisk 
hammer til nedramning af spunsvægge. Aktiviteten 
er særdeles støjende, men vil typisk være begrænset 
til uger eller under tiden måneder. Kan foregå i 
døgndrift. Der kan desuden anvendes nedvibrering, 
som er mindre støjende end nedramning.  

Nedramning af fundamentspæle til støjskærme: Der 
anvendes også her en hydraulisk hammer, men udsty-
ret er mindre kraftigt. Det er desuden en aktivitet, der 
bevæger sig relativt hurtigt langs sporet. Nedramning 
af en fundamentspæl varer normalt ½ - 1 time. Akti-
viteten er støjende. Vil som regel foregå i døgndrift.  

Konstruktion: Omfatter lastvogne og en lang række 
forskellige entreprenørmaskiner, fx kraner, betonka-
noner og gummihjulslæsser. Aktiviteten er moderat 
støjende.  

Oplagspladser: Omfatter lastvogne, gummihjulslæs-
sere o. lign., der bl.a. håndterer sveller, skinner og 
skærver. Pladserne vil også være base for det mate-
riel, der kører på jernbanespor. Omlastning af skær-
ver er den mest støjende delaktivitet. Samlet set er 
aktiviteten moderat støjende. Vil ofte foregå i døgn-
drift.  

Støjgrænser 

Tilrettelæggelsen af støjende arbejder vil blive nær-
mere afhandlet med de aktuelle kommuner, inden de 
iværksættes. 

Miljøbeskyttelseslovens § 42 indeholder en generel 
adgang for de kommunale myndigheder til, efter en 
konkret vurdering, at meddele et påbud om, at foru-
rening, herunder støj eller støv, skal nedbringes. 

Ifølge anlægslovens § 14 kan transportministeren, ef-
ter en konkret vurdering, fastsætte regler om den for-
urening og de gener, som måtte opstå som følge af 
arbejder forbundet med gennemførelse af anlægs-
projektet. I sådanne tilfælde finder miljøbeskyttel-
sesloven og regler udstedt i medfør heraf samt afgø-
relser truffet efter disse ikke anvendelse på de dele af 

anlægsprojektet, der er omfattet af ovennævnte afgø-
relser. 

Vibrationer i anlægsfasen 

I forbindelse med anlægsarbejder kan der forventes 
vibrationer i nærområdet. Den arbejdsproces, der 
medfører størst risiko for vibrationsgener, er ned-
bringning af spuns. Anlægsaktiviteterne forventes ik-
ke at give anledning til overskridelse af de vejle-
dende grænser for bygningsskadelige vibrationer, 
selvom der vil være tale om mærkbare vibrationer.  

Banedanmark vil – efter nærmere vurdering – fore-
tage en bygningsregistrering af nærliggende ejen-
domme, inden anlægsarbejderne igangsættes. I sær-
lige tilfælde kan det blive aktuelt at foretage en lø-
bende overvågning af nærliggende ejendomme for at 
undgå bygningsskadelige vibrationer. 

Jordarbejde og arealer 

I ombygningsperioden vil der være behov for mid-
lertidige arbejdspladser både ved brostederne og ge-
nerelt langs med banen. Ved hvert brosted indrettes 
et til to midlertidige arbejdsarealer. Arbejdspladserne 
benyttes til arbejdskørsel, oplag af materialer og ma-
teriel, skurby samt jordtransport og jorddepot for an-
lægsarbejdet. Hertil kommer arealer til mellemoplag 
af jord, blødbund o. lign. 

Mellemoplag af jord benyttes til håndtering af mate-
rialer til indbygning i banedæmningen samt til mid-
lertidige faciliteter i forbindelse med arbejdet. Mel-
lemoplag af lettere forurenet jord adskilles fra den 
underliggende jord. Dette sker ved muldafrømning 
og udlægning af gruspude og geotekstil. Muld af-
rømmes og lægges i en bræmme nær mellemoplag 
med en max højde på 2,5 m indtil retablering af are-
alerne. Generelt gælder det, at jorden kan stakkes i en 
højde op til 6 m. Nær bebyggelse er der indført en re-
striktion på 3 m i højden for at minimere gener for 
naboer. Arealerne retableres efterfølgende til tidli-
gere anvendelse. 

Arbejdsveje benyttes i forbindelse med arbejder langs 
banetracé. Muld afrømmes og oplægges langs ar-
bejdsvejen. Der kan udlægges stabilgrus og kørepla-
der efter behov. Arbejdsveje retableres efter arbejdets 
ophør.  

Arbejdspladsarealer benyttes til arbejdskørsel, oplag 
af materialer og materiel, skurby samt jordtransport 
og jorddepot for anlægsarbejdet. Muld afrømmes fra 
arealerne for arbejdspladser og der udlægges en geo-
tekstil og herover 30 cm stabilgrus eller lignende. 
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Når anlægsarbejdet er afsluttet, vil arealerne blive re-
tableret.  

Udsætning af muld, blødbund og råjord vil ske på 
midlertidigt eksproprierede arealer og nær ved fore-
komsten og i umiddelbar tilknytning til projektet, så-
ledes at kørsel med materialer i udstrakt grad fore-
tages på interne arbejdsveje. Dette sker for at mind-
ske kørslen med store lastbiler på de lokale veje mest 
muligt og dermed mindske generne for beboere og 
andre brugere af vejene. Denne metode medfører en 
mindre miljøpåvirkning og er anlægsøkonomisk den 
foretrukne metode. Kommunerne på strækningen er 
enige i, at det ud fra miljø- og trafikmæssige årsager 
er fornuftigt at minimere transportvejene.  

Ejendomsretlige forhold 

Når Ringsted-Femern Banen udbygges, opgraderes 
og elektrificeres må både offentlige og private ejen-
domsejere afstå arealer, hvor banen skal ligge. Nogle 
arealer eksproprieres permanent, mens andre arealer 
eksproprieres midlertidigt. 

Arealer, der eksproprieres permanent, skal Ba-
nedanmark bruge til ekstra spor, elektrificering, bro-
er, regnvandsbassiner, teknikbygninger, kørestrøm-
sanlæg, støjskærme, adgangsveje, sneværnsbe-
plantning mv. 

Arealer, der eksproprieres midlertidigt, skal Ba-
nedanmark bruge til jordarbejde, arbejdsveje, ar-
bejdspladser og mellemoplag i anlægsfasen samt ud-
sætning af muld, blødbundsmaterialer og oversky-
dende råjord.  

Desuden skal der eksproprieres rettigheder til etable-
ring af erstatningsnatur, der omfattes af naturbeskyt-
telseslovens § 3. Udviklingen af vegetationen i ny-
anlagt erstatningsnatur følges i op til fem år for nye 
vandhuller og erstatningseng. Når arealerne kan § 3-
registreres, ophører overvågningen. 

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringsloven og elektrifice-
ringsloven er der siden 2011 sket forlods overtagelse 
af ca. 90 hele ejendomme, der forventes berørt af an-
lægsprojektet i et så væsentligt omfang, at det be-
rettiger totalekspropriation. 

Af de ejendomme, der er i Miljøredegørelsen blev 
udpeget til totalekspropriation, enten grundet vibrati-
oner over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, 
eller grundet anlæggets påvirkning af ejendommen, 
således at den ikke kan anvendes som hidtil udestår 
ca. 25. 

De resterende ejendomme vil blive besigtiget og ek-
sproprieret som led i de ordinære forretninger. 

Totalekspropriationer grundet vibrationer og evt. 
magnetfeltpåvirkning 

Grundet forøgelsen af hastigheden på jernbanen til 
200 km/t bliver en række af de boliger, der ligger 
nærmest banen påvirket af vibrationer over Miljøsty-
relsens vejledende grænseværdi på Law = 75 dB.  

Grundet elektrificering af banen kan et mindre antal 
boliger blive påvirket af et magnetfelt. Der findes ik-
ke en grænseværdi for magnetfelter i Danmark. Ba-
nedanmark overholder det forsigtighedsprincip, som 
sundhedsmyndighederne i Danmark anbefaler, på 0,4 
mikrotesla for private boliger. 

Med udgangspunkt i den fremtidige forventede tog-
drift på strækningen og det forventede maksimale 
strømtræk til person- og godstog, er magnetfeltet be-
regnet til at blive ca. 0,4 μT ca. 7 meter fra køre-
strømsmasterne.  

Alle boliger indenfor denne afstand, er samtidig på-
virket af vibrationer over grænseværdien og dermed 
omfattet af bestemmelserne om forlods overtagelse 
og fremrykket ekspropriation. 

Iht. anlægsloven kan Banedanmark for så vidt angår 
de boliger, der eksproprieres på grund af vibrationer 
og magnetfeltpåvirkning, vælge at nedrive boligen 
eller sælge den igen med den værdiforringelse, som 
kan følge af påvirkningen. Banedanmark kan i den 
forbindelse tilbyde de oprindelige ejere at købe deres 
bolig tilbage. 

Afskårne arealer 

Arealer som efter ekspropriationen bliver afskåret fra 
den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 
en rimelig måde af ejeren, kan overtages af Ba-
nedanmark. 

De afskårne arealer søges afhændet direkte til naboer, 
eller i givet fald bortforpagtet. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
noget færdselsmæssig betydning, vil efter vejlovens 
§ 128 blive overdraget til de tilgrænsende ejen-
domme. 

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den elektrificerede bane vil 
blive sikret ved pålæg af servitut om eldrift.  

Banens sideanlæg vil om nødvendigt blive sikret ved 
pålæg af servitutter. 
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Det endelige behov for at pålægge servitutter vil bli-
ve fastlagt inden ekspropriationsforretningen. 

Servitutter til beskyttelse af banen 

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

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

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

 

 

Bevoksning, bygninger og genstande Minimumsafstand  

a) Træer og buske må ikke være tættere på. 3 meter fra køreledningsanlæg 

b) Ingen dele må udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at 
komme tættere på. 

c) For ejerens regning beskæres træer og anden bevoksning. 6 meter fra køreledningsanlæg 

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

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

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

g) Flagstænger. 14 meter fra nærmeste spormidte 

h) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. 

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

19 meter fra nærmeste spormidte 

j) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og 
barduner. 

 

 

 

 

 

 



16.08.2017  592  
 

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

Naboejendomme til berørte kommunale vej- og sti-
anlæg kan pålægges servitut om fri oversigt i over-
ensstemmelse med vejreglerne. 

Ved kommunale veje, hvor der allerede er pålagt 
byggelinjer, tilpasses disse ligeledes vejene langs det 
forlagte tracé. 

Til regnvandsbassiner, teknikhytter, autotransformere 
mv. kan naboejendomme pålægges vejret med ad-
gang for Banedanmark. 

Ledningsarbejder 

Anlægsarbejdet nødvendiggør flytning eller for-
stærkning af et antal ledningsanlæg. Ligeledes kan 
der blive tale om gennemførelse af afværgeforan-
staltninger for at undgå ledningsflytninger. 

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 flyt-
tes, typisk blive omlagt i forbindelse med vejomlæg-
ningen. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de en-
kelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. Disse vil indeholde alle relevante 
tekniske oplysninger vedrørende de pågældende led-
ningsomlægninger og oplysninger om rettigheder, 
herunder nærmere fastlæggelse af ansvarlig for pro-
jektering, udførelse, betaling, tidsplan, evt. servitut-
pålæg mv. 

Hvis der ikke kan opnås enighed om de nødvendige 
forhold, herunder betalingsforhold, kan udeståendet 
forelægges ekspropriationskommissionen.  

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

Midlertidige arbejdsarealer kan evt. benyttes til led-
ningsomlægninger. 

Veje og stier 

Nogle kommunale vej- og stianlæg omlægges som 
følge af den nye jernbane. Efter omlægningerne 
overdrages de omlagte vej- og stianlæg til kommu-
nerne, som overtager vedligeholdelsesforpligtelsen.  

Når en ny bro er vejbærende, overdrages også brok-
onstruktionen til kommunen. Når brokonstruktionen 
er sporbærende, beholder Banedanmark ejerskabet. 
Ejerskabet vedrørende arealer ved broerne ændres 
ikke. 

En række private veje overgår til private fællesveje 
med vejret for flere lodsejere. 

De specifikke ejerforhold samt drifts- og vedligehol-
delsesforpligtigelserne for denne besigtigelsesstræk-
ning afklares konkret mellem Næstved Kommune og 
Banedanmark. 

Kulturhistoriske forhold 

Museum Sydøstdanmark har udført arkivalsk kontrol 
af arealerne berørt af anlægsprojektet, og har vurde-
ret at der kan være væsentlige fortidsminder på en 
del af strækningen. Banedanmark har indgået en 
samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen og med Mu-
seum Sydøstdanmark, der foretager de arkæologiske 
forundersøgelser. 

På strækningen forventes de arkæologiske forunder-
søgelser at blive igangsat både før og efter besigtigel-
sesforretningerne. De berørte lodsejere vil få særskilt 
varsling om undersøgelserne. 

Driftsforvaltningsaftaler med øvrige infrastruk-
turforvaltere 

Ringsted Femern Banen har over strækningen græn-
seflader til blandt andet Vejdirektoratet, DSB og Fe-
mern A/S, hvor banen krydser- og eller tilsluttes øv-
rige anlæg. Det vil således være behov for, at der sik-
res både midlertidige og permanente rettigheder på 
hinandens arealer. 

Det er imellem myndighederne aftalt, at der i fælles-
skab udarbejdes anlægs- og driftsforvaltningsaftaler, 
der sikrer at hensynene til både veje og jernbane ko-
ordineres. 

Ekspropriationer 

I henhold til lov om anlæg og drift af en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark vil de nødvendige arealer blive erhvervet 
ved ekspropriation, og servitutter vil blive pålagt ef-
ter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropri-
ation vedrørende fast ejendom (Statsekspropriati-
onsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven.   
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I Banedanmarks pjece ’Jernbanen og ekspropriation’ 
er det beskrevet, hvordan ekspropriationsprocessen 
foregår. Pjecen er tilgængelig på Banedanmarks 
hjemmeside www.banedanmark.dk. 

Besigtigelse på delstrækning Sjælland – Næstved 
Syd - Lundbykurven  

Jernbanens kilometrering begynder i Km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster.  

På strækningen Næstved Syd fra Præstøvej til kom-
munegrænsen mellem Næstved Kommune og Vor-
dingborg Kommune har projektstationeringen ud-
gangspunkt i st. 92.913 (Kommunevejen Præstøvej) 
og fortsætter til st. 105.064 (Kommunegrænsen).  

Bagerst i denne protokol fremgår det, hvilke ejen-
domme der berøres af projektet på denne delstræk-
ning. 

 

 

Anlægsarbejde fra st. 92+913 til 105+064 

Delstrækningen omlægges til en dimensioneringsha-
stighed på 200 km/t. Det medfører, at eksisterende 
bane syd for Ring skal forlægges mod vest med nyt 
banetrace m.v. i en afstand af op til 35 m – men ellers 
forlægges banen stort set indenfor det eksisterende 
trace. Derudover etableres nyt signalsystem og banen 
elektrificeres. 

Udover permanent arealerhvervelse og pålæg af el-
driftsservitut foretages der midlertidige arealerhver-
velser til adgangsveje, arbejdspladser, depoter, area-
ler til udsætning af muld og råjord og evt. arealer til 
sidetag. 

Baneareal, der nedlægges og afrømmes, vil i forbin-
delse med ekspropriationen blive foreslået overført til 
de nærliggende ejendomme, jf. besigtigelsesplanen 
under afskårne arealer.  

Derudover er der følgende anlægsarbejde på dels-
trækningen: 

 

Stationering Ombygningsaktivitet 

92+980 – 93+180 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens højre side. 

94+375 Englebjergvej (Kommunevej). Vejoverføring opretholdes som stibro. 

Der er tidligere afholdt besigtigelsesforretning til arealerhvervelse. 

95+150 Ringvej (Kommunevej) er under anlæg. Det er en ny kommunevej med 
Næstved Kommune som bygherre. Næstved Kommune har gennemført are-
alerhvervelse til anlægget. Matrikulær berigtigelse for de nye ejendomsfor-
hold pågår. Anlægget er sket efter nærmere aftale med Banedanmark og er 
tilpasset i overensstemmelse med Banedanmarks anlægsarbejder. 

95+400 Grevensvængevej (Privat vej). Bro og vejoverføring over banen nedlægges 
og dæmninger afrømmes på begge sider af banen. 

97+540 Der etableres faunapassage under banens overføring af åen Fladså med ban-
ket på begge sider. 

97+800 Myrupvej (Kommunevej). Vejoverføring opretholdes og tilpasses i fornødent 
omfang. 

Der er tidligere afholdt både besigtigelses- og ekspropriationsforretning til 
arealerhvervelse med hjemmel i elektrificeringsloven. 

97+850 Permanent arealerhvervelse til placering af autotransformer der skal benyttes 
i forbindelse med banens elektrificering. 

100+270 Lov landevej (Kommunevej). Vejoverføring opretholdes og tilpasses i fornø-
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Stationering Ombygningsaktivitet 

dent omfang. 

Der er tidligere afholdt både besigtigelses- og ekspropriationsforretning til 
arealerhvervelse med hjemmel i elektrificeringsloven. 

100+290 – 100+460 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens venstre side. 

102+200 Hammervej (Privat fællesvej). Bro og vejoverføring over banen nedlægges 
og afrømmes på begge sider. 

Den private fællesvej Hammervej nedlægges i banens venstre side mellem 
matr.nr. 10k og jernbanen. Samme strækning afrømmes i nødvendigt om-
fang.  

102+600 Midlertidig arealerhvervelse til anlægsarbejder til stabilisering af dæmning 
på baneareal. 

103+610 – 104+110 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens højre side. 

103+525 Viaduktvej (Kommunevej). Vejoverføring opretholdes og tilpasses i fornø-
dent omfang. 

Der er tidligere afholdt besigtigelsesforretning til arealerhvervelse. 

103+900 Ringvej (Kommunevej). Vejunderføring opretholdes og tilpasses i fornødent 
omfang. 

Indledende møde: 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigti-
gelsesforretningen, der er at fastlægge og godkende 
det af Banedanmark fremlagte projekt med de even-
tuelle ændringer og bemærkninger ekspropriations-
kommissionen finder er nødvendige. På den bag-
grund kan der efterfølgende, efter indhentet bemyn-
digelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministe-
riet, ske ekspropriation. Kommissarius fremhævede, 
at Folketinget har vedtaget en anlægslov vedrørende 
anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg, og kommissionen må ved be-
handlingen af projektet tage udgangspunkt i de ram-
mer, som anlægsloven fastlægger. 

Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhand-
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentlig tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Banedanmarks repræsentanter redegjorde ved oplæg 
for projektet, herunder ved gennemgang af de areal- 
og rettighedserhvervelser Banedanmark finder nød-

vendige for at gennemføre anlægsprojektet, de for-
ventede tidsplaner og forhold omkring miljø- og na-
boretlige forhold, herunder støj m.v. 

Banedanmark oplyste, at der i forhold til besigtigel-
sesmaterialet fremlægges følgende ændringer til 
godkendelse: 

1) Supplerende midlertidigt arbejdsareal på 
matr.nr. 17t Rønnebæk By, Rønnebæk (ca. 
st. 94.450 bvs.). Baggrunden herfor er, at 
der i forbindelse med nedrivning af overfø-
ringen ved Englebjergvej skal bruges mere 
arbejdsareal end forudsat ved besigtigelses-
forretningen den 10. september 2014 vedrø-
rende broudskiftningen, hvilket bl.a. er be-
grundet i arbejdssikkerhedsmæssige hensyn, 
således at lastbilerne til og fra anlægsarbej-
det ikke skal bakke ud på offentlig vej. 

2) Ændret forløb af midlertidig arbejdsvej fra 
ny kommunevej Ring Syd til Grevensvæn-
gevej, således at arbejdsvejen placeres tværs 
over del 3 af matr.nr. 1d Grevensvænge, 
Rønnebæk (ca. st. 95.200 bvs.). Ændrings-
forslaget er fremsat efter ønske fra den 

http://www.komoe.dk/
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kommende ejer af det berørte areal, der li-
geledes har anmodet om, at arbejdsvejen 
forbliver efter anlægsarbejdernes afslutning. 
Den kommende ejer ønsker ligeledes, at 
dæmning i banens venstre side opretholdes, 
men at vejkassen fjernes og erstattes af 
muld. Lodsejer vil levere muld. Næstved 
Kommune og Banedanmark kan som byg-
herre for henholdsvis Ring Syd og bane-
projektet acceptere disse forslag. 

3) Udvidet arbejdsareal på matr.nr. 1a Myrup 
By, V. Egesborg (ca. st. 97.900 bhs.). Bag-
runden herfor er, at der skal anvendes mere 
arbejdsareal end forudsat ved ekspropriati-
onsforretningen den 13. april 2015 vedrø-
rende broudskiftningen, hvilket bl.a. er be-
grundet i arbejdssikkerhedsmæssige hensyn, 
således at lastbilerne til og fra anlægsarbej-
det ikke skal bakke ud på offentlig vej. 

4) Ændret forløb af arbejdsvej over matr.nr. 1a 
Lov By, Hammer (ca. st. 99.800 bvs.), såle-
des at arbejdsvejen forløber langs jernbanen 
og langs skellet mod matr.nr. 4a Lov By, 
Hammer. Ændringsforslaget er fremsat efter 
ønske fra ejeren af matr.nr. 1a. 

5) Arbejdsvej på matr.nr. 5aq Lov By, Ham-
mer (ca. st. 100.575 bvs.) flyttes, så den for-
løber langs skel på matr.nr. 5ba Lov By, 
Hammer. Ændringsforslaget er fremsat efter 
ønske fra ejeren af matr.nr. 5aq Lov By, 
Hammer, og efter dialog med ejeren af 
matr.nr. 5ba Lov By, Hammer (Næstved 
Kommune). 

6) Del af anlagt privat fællesvej Hammervej på 
matr.nr. 18c Hammer By, Hammer i bvs. ud-
skilles som offentlig sti mellem matr.nr. 10k 
Hammer By, Hammer og jernbanen, hvoref-
ter der udskilles og anlægges en offentlig sti 
(trampesti) langs jernbanens østlige side  i 
bvs. fra Hammervej til en ny stitunnel i ca. 
st. 102.550. I forbindelse med anlægsarbej-
derne til dæmningsforstærkningen i ca. st. 
102.600 etableres der en stiunderføring med 
en bredde svarende til trampestien under 
jernbanen i ca. st.102.550. Der udskilles og 
anlægges ligeledes en offentlig sti (trampesti) 
på bhs. langs jernbanen fra den nye tunnel til 
den eksisterende private fællesvej på matr.nr. 
18d Hammer By, Hammer i ca. st. 102.425 
bhs. Forslaget er fremsat af Banedanmark på 
baggrund af et kommunalt og lokalt ønske 

om at tilgodese de rekreative hensyn, som 
overføringen af Hammervej over banen va-
retager i dag. Derved vil der fortsat være ad-
gang for gående og cyklister fra Hammer til 
Lov Sønderskov m.v., når den eksisterende 
bro nedrives og vejoverføringen lukkes. 
Næstved Kommune har accepteret at vare-
tage drift og vedligehold af den offentlige sti 
på jernbanens vestlige side i bhs. østlig og 
vestlig side langs banen og i tunnelen. Ba-
nedanmark varetager drift og vedligehold af 
bygværket. 

7) Supplerende midlertidigt arbejdsareal langs 
med vestsiden af landbrugsbygningen på 
matr.nr. 2a Ring By, Hammer (ca. st. 
103.600 bvs.). Ændringsforslaget er fremsat 
efter ønske fra ejerne, således at større allé 
træer syd og øst for landbrugsbygningen så 
vidt muligt kan bevares. 

8) Ny alternativ arbejdsvej fra st. 103.725 til 
103.760 bhs. på matr.nre. 11k og 19b Ring 
By, Hammer, fra Viaduktvej over den syd-
lige del af matr.nr. 19b og 11k Ring By, 
Hammer. Forslaget er fremsat efter ønske 
fra ejeren af matr.nr. 11k Ring By, Hammer 
og med accept fra ejeren af matr.nr. 19b 
Ring By, Hammer. Banedanmark vil frem 
mod ekspropriationsforretningen vurdere 
hvilken af de to arbejdsveje, der skal be-
nyttes. 

Efter Banedanmarks gennemgang af projektet havde 
de fremmødte ejere, brugere og disses repræsentan-
ter lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og 
spørgsmål til projektet: 

Repræsentant for ejeren af matr.nr. 39 Ring By, 
Hammer stillede spørgsmål om, hvorvidt der ligele-
des kan etableres en stiforbindelse (trampesti) langs 
jernbanen fra Viaduktvej til den nye stiunderføring i 
ca. st. 102.550. 

Banedanmark oplyste, at dette ikke er en del af Ba-
nedanmarks forslag, da der heller ikke i dag er en sti 
mellem Hammervejsbroen og Viaduktvej. Anlæg af 
en sådan sti er derfor efter Banedanmarks opfattelse 
et kommunalt og lokalt anliggende mellem de berørte 
lodsejere. 

Yderligere fremkomne bemærkninger og spørgsmål 
vedrørende enkeltejendomme m.v. er medtaget på de 
respektive mødesteder. 
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Besigtigelse i marken: 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 
besigtigelse i marken.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen st. 
92.913 til st. 100.300.  

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-
mærkninger: 

Lokalitet: 

St. 92.913-96.300, banestrækningen fra Præstø-
vejs overføring af banen til sydøst for skovareal 
ved skel mellem matr.nr. 65 Rønnebæk By, Røn-
nebæk og matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup 
samt skel mellem matr.nr. 74 Rønnebæk By, 
Rønnebæk og matr.nr. 1c Fladså By, Mogenstrup. 

Mødested: Ved broen for Grevenvængesvejs over-
føring af banen, ud for ejendommen Gre-
vensvængevej 22, 4700 Næstved (st. 94.400). 

Ejeren af matr.1a Grevensvænge, Rønnebæk m.fl. 
stillede spørgsmål om, hvorvidt det i forhold til be-
sigtigelsesmaterialet foreslåede nye arbejdsareal på 
matr.nr. 17t Rønnebæk By, Rønnebæk kan ind-
skrænkes, såfremt det alene skal anvendes til, at last-
bilerne kan vende. Ejeren stillede endvidere spørgs-
mål om, hvorvidt tilføjelsen af dette arbejdsareal har 
været i høring hos naboerne til arealet, herunder sko-
len beliggende på matr.nr. 17n Rønnebæk By, Røn-
nebæk. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet skal anven-
des som almindeligt arbejdsareal, herunder til oplag 
af jord og til kørsel med lastbiler m.v. Der er ved 
placering af arbejdsarealet taget hensyn til, at lastbi-
ler m.v. ikke skal bakke ud på offentlig vej. Det blev 
endvidere oplyst, at forslag om ændrede arbejdsare-
aler ikke skal i høring, men at naboer og andre inte-
ressenter har mulighed for at komme med deres be-
mærkninger under besigtigelsesforretningen. 

Repræsentanten fra Næstved Kommune oplyste, at 
kommunen som ejer af matr.nr. 17n Rønnebæk By, 
Rønnebæk ikke har bemærkninger til arbejdsarealets 
placering på matr.nr. 17t Rønnebæk By, Rønnebæk. 

Ejeren af matr.1a Grevensvænge, Rønnebæk m.fl. 
stillede endvidere spørgsmål om, hvorvidt muld af-
rømmes fra de midlertidige arbejdsarealer samt om 
der kan forekomme forurenet jord fra banearealerne. 

Banedanmark oplyste, at muld afrømmes fra de mid-
lertidige arbejdsarealer. Det blev endvidere oplyst, at 
der formentligt vil komme et overskud af banejord. 

Såfremt der er muldjord i overskud vil dette blive 
spredt ud på de tilstødende marker efter nærmere af-
tale med ejerne eller på de eksproprierede ar-
bejdsarealer. Undersøgelser af jorden på banearealer 
har i samråd med landboorganisationerne påvist, at 
jorden fra banearealer generelt ikke klassificeres som 
forurenet, da eventuelle pesticider m.v. er nedbrudt. 
Hvis der under anlægsarbejderne konstateres forure-
ning i jord fra banearealer, der skal spredes ud på til-
stødende, vil jorden forinden blive renset af Ba-
nedanmark.  

Ejeren af matr.nr. 1a Grevensvænge, Rønnebæk m.fl. 
anførte for så vidt angår de midlertidige arbejdsarea-
ler endvidere, at: 

• han anser banearealerne for at være forurenet af 
diesel, uagtet de undersøgelser, der måtte fore-
ligge, hvorfor Banedanmark fremtidigt skal have 
ansvaret herfor, 

• strukturskader viser sig mange år efter skaden er 
sket, hvorfor Banedanmark ligeledes må være 
erstatningsansvarlige herfor efter afholdt afleve-
ringsforretning, 

• erstatning for strukturskader skal fastsættes i 
overensstemmelse med de takster, der følger af 
Landsaftalen om vand- og spildevandsanlæg i 
landbrugsjord 2017 mellem Landbrug & Føde-
varer, Dansk Vand- og Spildevandsforening 
(DANVA) og Danske Vandværker, 

• tab af flerårige afgrøder ligeledes skal erstattes, 

• der skal erstattes afgrødetab i lige linjer for de 
arealer, hvor landmålere m.v. eksempelvis kører 
i deres personbiler, 

• arbejdsarealerne skal være grubbet med 50 cm 
afstand på kryds, når de afleveres tilbage fra Ba-
nedanmark, 

• vejen beliggende på matr.nre. 1b og del 1 af 
matr.nr. 1a Grevensvænge, Rønnebæk skal an-
vendes til arbejdsvej, hvorfor vejens stand skal 
dokumenteres, inden Banedanmark påbegynder 
anvendelsen heraf, 

• arbejdsarealet på del 1 af matr.nr. 1a Grevens-
vænge, Rønnebæk skal tilpasses, så det er muligt 
at dyrke arealet udenom.  

Banedanmark oplyste, at alle arbejdsarealer- og veje 
reetableres, medmindre der er indgået andre aftaler 
med de pågældende ejere. Banedanmark betaler i øv-
rigt leje efter nærmere aftale for eventuelle arealer, 
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der ikke kan dyrkes som følge af anlægsarbejderne. 
Når arbejdsarealet tilbageleveres, vil Banedanmark 
sammen med ejer vurdere eventuelle strukturskader 
på arealet, og på den baggrund beregne en erstatning 
for skaderne på arealet. Kan der ikke opnås enighed 
fastsættes erstatningen af ekspropriationskommissio-
nen. 

Banedanmark oplyste, at matr.nr. 1d Grevensvænge, 
Rønnebæk i forbindelse med anlæg af ny kommune-
vej Ring Syd i april 2016 er eksproprieret i sin helhed 
af Næstved Kommune. Boligen på del 3 af matr.nr. 
1d Grevensvænge, Rønnebæk er dog ikke omfattet af 
ekspropriationen, da det er aftalt mellem parterne, at 
Banedanmark skal ekspropriere denne, da den bliver 
vibrationsramt i forbindelse med Banedanmarks an-
lægsprojekt. 

Ejeren af boligen på del 3 af matr.nr. af 1d Grevens-
vænge, Rønnebæk tilkendegav, at han vil have mu-
lighed for at beholde boligen, såfremt kommissionen 
ikke fastsætter en tilstrækkelig høj erstatning. Ejeren 
henviste til mailkorrespondance af 24. juni 2016 mel-
lem ejeren og Banedanmark, hvori Banedanmark har 
givet tilsagn om, at dette er en mulighed. 

Banedanmark oplyste, at proceduren omkring vibra-
tionsramte boliger er, at det er op til ejeren selv at be-
slutte, om boligen skal overtages af Banedanmark. I 
dette tilfælde foreligger der imidlertid en aftale fra 
april 2016 mellem ejeren og Næstved Kommune om 
ekspropriation af ejendommen og den omhandlede 
bolig, som både Næstved Kommune, den kommende 
ejer og Banedanmark har disponeret i tillid til. 

Ejeren af matr.nr. 65 Rønnebæk By, Rønnebæk 
spurgte om beplantning, der skal fældes som følge af 
eldriftsservitutten, vil blive genplantet samt hvordan 
processen vil være. 

Banedanmark oplyste, at Banedanmarks forstkyndige 
forud for ekspropriationsforretningen vil vurdere 
hvilken beplantning, der skal fjernes. Beplantning, 
der må fjernes som følge af eldriftservitutten, vil bli-
ve erstattet økonomisk, men der vil ikke ske gen-
plantning.  

Ejeren af matr.nr. 1a Grevensvænge, Rønnebæk m.fl. 
anførte, at skovareal, der pålægges eldriftsservitut, 
som kræver fældning af træer, principalt ønskes eks-
proprieret af Banedanmark. Såfremt dette ikke kan 
imødekommes, ønskes arealet efter fældningen rod-
fræset. 

Ejeren af matr.nr. 17s Rønnebæk By, Rønnebæk 
spurgte, om der skal anvendes arealer på den vestlige 

side af Englebjergvej i forbindelse med broudskift-
ningen. 

Banedanmark oplyste, at der skal anvendes arealer på 
den vestlige side af Englebjergvej, men at disse are-
aler er godkendt af ekspropriationskommissionen ved 
besigtigelsesforretning i september 2014 vedrørende 
broudskiftningen, hvorfor disse arealer ikke fremgår 
af besigtigelsesmaterialet til denne forretning. Area-
lerne forventes at skulle bruges fra september 2018 
og frem til og med 2019, og ekspropriationerne for-
ventes gennemført i foråret 2018. 

Banedanmark oplyste endvidere, at overføringen ved 
Grevensvængevej forventes nedrevet primo 2018, 
men tidspunktet for fjernelsen af ramperne er endnu 
ikke fastlagt. Banedanmark oplyste samtidig, at man 
er i dialog med den kommende ejer af arealet nord 
for jernbanen om en delvis bevarelse af rampen på 
denne side af banen. 

Lokalitet: 

St. 96.300-100.300, banestrækningen fra skovareal 
ved skel mellem matr.nr. 65 Rønnebæk By, Røn-
nebæk og matr.nr. 1a Fladså By, Mogenstrup 
samt skel mellem matr.nr. 74 Rønnebæk By, 
Rønnebæk og matr.nr. 1c Fladså By, Mogenstrup 
til kommunevej Landevejens overføring af banen 
i Lov. 

Mødested: Ved broen for kommunevej Myrupvejs 
overføring af banen (st. 97.800). 

Ejeren af matr.nr. 1a Myrup By, V. Egesborg m.fl. 
stillede spørgsmål til, hvorvidt autotransformeren på 
matr.nr. 1a Myrup By, V. Egesborg skal placeres 
som vist i besigtigelsesmaterialet, idet han gjorde 
opmærksom på, at det tilbageværende areal i spidsen 
mod Myrupvej ikke er dyrkbart. 

Banedanmark vil undersøge, om autotransformeren 
kan ”vendes” eller om arealet alternativt skal medek-
sproprieres.  

Banedanmark oplyste endvidere, at ekspropriatio-
nerne forventes foretaget i foråret 2018. Broarbejdet 
forventes udført i januar 2018 til december 2018. Re-
sten af anlægsarbejdet forventes udført i løbet af 
2019. 

Ejeren af matr.nr. 1a Myrup By, V. Egesborg m.fl. 
spurgte, om beplantningen på det midlertidige ar-
bejdsareal på matr.nr. 1s Myrup By, V. Egesborg kan 
bevares.  

Banedanmark tilkendegav, at man vil søge at skåne 
beplantningen på matr.nr. 1s Myrup By, V. Eges-



16.08.2017  598  
 

borg, men at det er muligt, at noget af beplantningen 
skal fjernes i forbindelse med pålæg af eldriftsservi-
tut. Banedanmarks forstkyndige vil undersøge dette 
inden ekspropriationsforretningen.  

Ejeren af matr.nr. 1a Myrup By, V. Egesborg m.fl. 
stillede spørgsmål om, hvorvidt det gamle banehegn 
vil blive fjernet. 

Banedanmark oplyste, at hegnet vil blive fjernet de 
steder, hvor jernbanen reguleres, men herudover er 
der ikke umiddelbart planer herom. Banedanmark vil 
dog bringe forespørgslen videre til deres driftsafde-
ling.  

Herefter afsluttedes dagens møde. 

Henrik Hansen 

/Nanna Dahl Pedersen 

 

Torsdag den 17. august 2017 kl. 8.30 samledes 
kommissionen ved broen for Hammervejs overføring 
af jernbanen (st. 102.200) for at fortsætte besigtigel-
sen i anledning af udbygning af banestrækningen 
Næstved Syd - Lundbykurven, jf. lov nr. 575 af 4. 
maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse 
over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Dan-
mark.  

Deltagerene var de samme som under besigtigelsen 
den 16. august 2017. Herudover mødte byggeleder 
Ole Heinrich Specht, Banedanmark. Dog deltog 
Henning Alfred Rasmussen alene for så vidt angår 
besigtigelsen af strækningen st. 102.700-105.064. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Nanna Dahl Peder-
sen.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen 
st.100.300 til st. 105.064. 

Følgende passerede: 

Lokalitet: 

St. 100.300-102.700, banestrækningen fra kom-
munevej Landevejens overføring af banen i Lov 
til skel mellem matr.nr. 8a Hammer By, Hammer 
og matr.nr. 7 ibd samt skel mellem matr.nr. 52g 
og matr.nr. 72 ibd. 

Mødested: Ved broen for Hammervejs overføring 
af banen (st. 102.200). 

Konsulent for en række berørte ejere, Claus S. Mad-
sen anførte, at en række ejere af arealer på begge si-
der af jernbanen samt en række borgere ønsker, at 
overføringen af Hammervej, også kaldet ”Hugo-
broen”, genopføres. Såfremt dette ikke kan imøde-
kommes, bør Banedanmark udvide det fremsatte æn-
dringsforslag, så den foreslåede trampesti langs jern-
banen opgraderes til en egentlig vej og stiunderførin-
gen under jernbanen opgraderes, så den kan benyttes 
af personbiler og mindre landbrugsmaskiner.  

Banedanmark oplyste, at ændringsforslaget vedrø-
rende etablering af en stitunnel med tilhørende tram-
pesti er fremsat for at imødekomme de rekreative 
formål, som Hugobroen i dag varetager. Ændrings-
forslaget kan gennemføres uden væsentlige merud-
gifter for Banedanmark, da forslaget økonomisk er 
muliggjort af, at der i forvejen skal ske større an-
lægsarbejder i forbindelse med etablering af en for-
stærkning af banedæmningen samme sted, hvor tun-
nelen placeres, hvorimod etablering af en vej og en 
større underføring vil medføre betydelige udgifter, 
der ligger væsentligt ud over forudsætningerne i an-
lægsbudgettet. En trampesti vil ikke medføre æn-
dring af en miljøredegørelse (VVM) og hjemmel-
grundlaget m.v., hvorimod en ny vej til biler og land-
brugsmaskiner m.v. vil kunne have miljømæssige 
konsekvenser, som skal belyses ved VVM-screening 
og eventuelt tillæg til den eksisterende VVM-redegø-
relse. Selvom den planlagte arbejdsvej ville forblive 
efter anlægsarbejdets udførelse, vil undersøgelser af 
miljøpåvirkning, anlæg af vejen, afvanding, yderli-
gere ekspropriation m.v. fordyre projektet i væsentlig 
grad. 

Flere af de fremmødte anførte, at Hugobroen i dag 
anvendes af beboere på den vestlige side af banen, 
herunder til at transportere børn i skole. Hvis Hugo-
broen nedrives uden genopførelse, vil dette betyde 
væsentlig længere kørsel til skolen og det øvrige lo-
kale liv i Hammer. 

Banedanmark oplyste, at biler og landbrugsmaskiner 
m.v. som følge af lukningen af Hammervejsbroen vil 
blive henvist til at benytte det offentlige vejnet og 
øvrige private fællesveje m.v. 

Banedanmark oplyste, at forslaget på det indledende 
møde omkring anlæg af en stiforbindelse mellem Vi-
aduktvej og tunnelen ikke er en del af Banedanmarks 
forslag, jf. ovenstående. 
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Én af ejerne af matr.nre. 2a og 2b Ring By, Hammer 
oplyste, at de ikke er interesserede i at afgive jord til 
etablering af en stiforbindelse fra Viaduktvej til den 
nye stiunderføring, som foreslået ved det offentlige 
møde. 

Èn af de fremmødte anførte, at Banedanmark før an-
lægslovens vedtagelse har lovet, at Hugobroen ville 
blive genopført. Der blev i denne forbindelse henvist 
til besigtigelsesprotokol for bl.a. brostedet Lov Lan-
devej fra besigtigelsesforretningen den 29. og 30. ok-
tober 2014 (forhandlingsprotokollens 38. hæfte), 
hvoraf det ligeledes fremgår, at alle berørte brosteder, 
herunder overføringen ved Hammervej, skal genop-
føres. Det blev endvidere oplyst, at lokalsamfundet 
samt de direkte berørte ejere blev meget overraskede, 
da dette ikke længere var en realitet. Borgere og rele-
vante arealejere er ikke på noget tidspunkt blevet in-
formeret om, at der var en sådan ændring i projektet, 
hvorved de har mistet muligheden for at gøre indsi-
gelse. 

Ejeren af matr.nr. 10e m.fl. Hammer By, Hammer 
oplyste i forlængelse heraf, at der havde været et mø-
de den 12. august 2014, hvor Banedanmark mundt-
ligt oplyste, at overføringen ved Hammervej ville 
blive genopført i forholdet 1:1. Banedanmark frem-
sendte ikke et referat fra mødet, men det er senere 
kommet til ejerens kendskab, at der er udarbejdet et 
notat, dateret den 15. september 2014, hvoraf det 
fremgår, at ”Ved møde med ejere af de to store land-
brugsejendomme er der udtrykt forståelse for nedriv-
ning, når alternativ markadgang sikres og erstatning 
ydes.”. Det blev anført, at dette ikke er korrekt, da de 
fremmødte ejere slet ikke blev bedt om at forholde 
sig til, at broen skulle nedrives. Den mundtlige til-
kendegivelse på mødet den 12. august 2014 var, at 
broen ville blive genopført. 

Banedanmark oplyste, at VVM-redegørelsen fra ok-
tober 2012 beskriver, at overføringen ved Hammer-
vej skal nedrives og genopføres, hvilket også var det, 
der var udgangspunktet for materialet, der lå til grund 
for besigtigelsesforretningen ved Lov ultimo oktober 
2014. Den 28. november 2014 blev et tillæg til 
VVM-redegørelsen offentliggjort, hvoraf det frem-
går, at overføringen ved Hammervej skal nedrives 
uden genopførelse. Tillægget til VVM-redegørelsen 
var i offentlig høring fra den 28. november til den 5. 
januar på www.høringsportalen.dk, hvorfor kravene 
for offentlig høring er overholdt. Der er endvidere 
udarbejdet en implementeringsredegørelse, som fun-
gerer som grundlag for den senere vedtagne anlægs-
lov, og hvoraf det ligeledes fremgår, at overføringen 

ved Hammervej skal nedrives uden genopførelse. 
Implementeringsredegørelsen var i lighed med til-
lægget til VVM-redegørelsen i høring på 
www.høringsportalen.dk.  

De fremmødte ejere og borgere gav udtryk for, at 
processen havde været stærkt utilfredsstillende, da de 
som almindelige borgere ikke er eller bør være klar 
over, at de skulle have holdt øje med, hvad der fore-
gik på en hjemmeside. De havde en berettiget for-
ventning om, at dette ikke var nødvendigt, da Ba-
nedanmarks repræsentanter ikke havde oplyst andet, 
end at broen ville blive genopført. I perioden fra 
VVM-tillæggets offentliggørelse i november 2014 til 
anlægslovens vedtagelse i maj 2015, har der på ingen 
måde været kontakt fra Banedanmark. 

Ejeren af matr.nr. 12n Lov By, Hammer anførte, at 
Næstved Kommune ligeledes burde have oplyst bor-
gerne om projektændringerne. 

Banedanmark oplyste, at Næstved Kommune alene 
er høringspart for så vidt angår denne del af projek-
tet. Banedanmark oplyste endvidere, at de lovpligtige 
offentlige høringer i forbindelse med lukningen af 
Hammervejsbroen er gennemført, og at det er op til 
borgerne selv at følge med i relevante høringer og 
komme med bemærkninger hertil m.v. Banedanmark 
erkendte dog samtidigt, at man i denne situation bur-
de have kontaktet de berørte lodsejere, der deltog på 
det afholdte møde om ændringen i den fremlagte hø-
ring af VVM-tillægget. Banedanmark er imidlertid 
bundet af anlægsloven og implementeringsredegørel-
sen, hvoraf det fremgår, at overføringen ved Ham-
mervej nedrives.  

Ejeren af matr.nr. 10d m.fl. Hammer By, Hammer 
stillede spørgsmål om, hvorvidt projektet er færdig-
projekteret eller om der er risiko for, at forslaget om 
etablering af stiforbindelse og stiunderføring bortfal-
der, ligesom det er sket med overføringen ved Ham-
mervej. 

Banedanmark oplyste, at såfremt ændringsforslaget 
vedrørende etablering af stiforbindelse i form af en 
trampesti godkendes af ekspropriationskommissio-
nen, vil dette også forpligte Banedanmark til at etab-
lere stien.  

Forpagter af matr.nr. 5a Lov By, Hammer stillede 
spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at rykke det 
midlertidige arbejdsareal på matr.nr. 5a Lov By, 
Hammer mod nord, da det er svært at dyrke arealet 
udenom, grundet flere kanter.  

http://www.h%C3%B8ringsportalen.dk/
http://www.h%C3%B8ringsportalen.dk/
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Banedanmark gav tilsagn om at undersøge, hvorvidt 
arbejdsarealet kan rykkes længere mod nord. Ba-
nedanmark oplyste endvidere, at der vil blive betalt 
leje af de arealer, der ikke kan dyrkes på grund af ar-
bejdsarealets placering og øvrige udformning. 

Lokalitet: 

St. 102.700-105.064, banestrækningen fra skel 
mellem matr.nr. 8a Hammer By, Hammer og 
matr.nr. 7 ibd samt skel mellem matr.nr. 52g og 
matr.nr. 72 ibd. frem til kommunegrænsen til 
Vordingborg Kommune umiddelbart syd for pri-
vat fællesvej Lundby Torpvej. 

Mødested: Ved indkørslen til ejendommen Lund-
by Torpvej 61, 4750 Lundby (ca. st. 104.050). 

Banedanmark oplyste, at der opsættes støjskærm på 
banearealet langs banens vestlige side på strækningen 
fra st. 103.610 til st. 104.110. Støjskærmen måler 2 
meter over skinnekanten. 

Ejeren af matr.nr. 32a Ring By, Hammer stillede 
spørgsmål om, hvor mange decibel støjskærmen ta-
ger. 

Banedanmark oplyste, at de ville undersøge dette og 
vende tilbage ved et lodsejermøde eller senest ved 
ekspropriationen. 

Ejeren af matr.nre. 3a og 9k Ring By, Hammer stil-
lede spørgsmål om, hvorfor der alene etableres støj-
skærm på den vestlige side af banen. 

Banedanmark oplyste, at ét af kriterierne for opsæt-
ning af støjskærm er, at der er tilstrækkeligt med 
sammenhængende boligbebyggelse, hvilket ikke er 
tilfældet på den østlige side af banen. Det blev end-
videre oplyst, at der alternativt tilbydes facadeisole-
ring for boliger, der er udsat for støj over Miljøstyrel-
sens grænseværdi på 64 dB, hvilket typisk vil være i 
form af udskiftning af vinduer, men dette vil dog ik-
ke afhjælpe støj udenfor. Facadeisolering tilbydes 
dog alene til de ejendomme, der ikke tidligere har få-
et tilskud hertil fra Banedanmark. 

Ejeren af matr.nre. 3a og 9k Ring By, Hammer stil-
lede i denne forbindelse spørgsmål om, hvad proces-
sen er, hvis støjberegningerne viser sig at være for-
kerte, og der derfor kommer mere støj end beregnet. 

Kommissarius oplyste, at der efter bestemmelsen i 
ekspropriationsproceslovens § 21 er mulighed for at 
rejse krav om erstatning, herunder for støjgener, in-
den for en frist på 1 år efter anlæggets færdiggørelse. 
Dette projekt er imidlertid særligt, da eventuelle 
godstog først vil komme til at køre på denne stræk-

ning lang tid efter anlæggets færdiggørelse, men 
denne problemstilling er kommissionen opmærksom 
på, og der vil blive taget hånd herom, såfremt det 
måtte blive nødvendigt. 

Repræsentant for ejeren af matr.nr. 4a og 4k Ring 
By, Hammer anmodede om, at Banedanmark ekspro-
prierer hele den vestlige lod af matr.nr. 4a Ring By, 
Hammer. 

Banedanmark oplyste, at man er indforstået hermed, 
såfremt arealet kan indgå i en jordfordeling med en 
af de tilstødende ejendomme. Banedanmark undersø-
ger dette nærmere inden ekspropriationsforretningen. 

Ejeren af matr.nr. 37 Ring By, Hammer anmodede 
om totalekspropriation af ejendommen. Som begrun-
delse for anmodningen henviste ejeren til, at jernba-
nen vil komme meget tættere på beboelsen, og at stø-
jen derfor vil blive forøget betydeligt. Det indebærer, 
at han kun i meget begrænset omfang vil kunne an-
vende ejendommens udendørsarealer. 

Banedanmark oplyste i denne forbindelse, at beboel-
sen på nuværende tidspunkt er beliggende 58 meter 
fra banens spormidte med en støjpåvirkning på 64-69 
dB. Efter banens forlægning vil ejendommen være 
beliggende 36 meter fra banens spormidte med en 
støjpåvirkning på 74-79 dB. 

Repræsentant og formand for Ring Vandværk stillede 
spørgsmål om, hvornår vandværkets vandledning 
skal flyttes, samt hvordan dette koordineres med Ba-
nedanmark.  

Banedanmark oplyste, at der udarbejdes lednings-
protokoller mellem Banedanmark og de enkelte led-
ningsejere, hvor forhold herom aftales og koordine-
res. Ring Vandværk vil blive kontaktet herom af Ba-
nedanmark. 

Ejerne af matr.nr. 3f Ring By, Hammer og ejerne af 
matr.nr. 22 Ring By, Hammer stillede spørgsmål til 
nødvendigheden af, at vejen skal niveaureguleres ud 
for deres ejendomme. Der blev endvidere udtrykt be-
kymring for omfanget af indgrebet i ejendommenes 
havearealer. 

Banedanmark oplyste, at Banedanmark frem mod ek-
spropriationen vil arbejde på, at begrænse indgrebet i 
havearealerne vest for banen mest muligt samt så vidt 
muligt at friholde indgreb i træerne nord for Ringvej 
og øst for banen. Banedanmark oplyste endvidere, at 
de er opmærksomme på, at der er nogle afvandings-
problemer og trafiksikkerhedsproblemer omkring den 
nuværende Ringvej, hvilket der, så vidt det er øko-
nomisk og teknisk muligt, vil blive taget højde i det 
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projekt, der fremlægges ved ekspropriationsforret-
ningen. 

Ejerne af matr.nr. 3f Ring By, Hammer udtrykte be-
kymring for omfanget af arbejdsareal i indkørslen til 
ejendommen, særligt fordi boligen står på sokkel og 
vibrationer fra anlægsarbejderne derfor kan blive et 
problem. Der blev i denne forbindelse stillet spørgs-
mål til, hvilken type arbejder indkørslen til ejen-
dommen skal anvendes til. Der blev endvidere stillet 
spørgsmål til, hvor stort indgrebet i deres beplantning 
vil være i forhold til eldriftservitutten. 

Banedanmark oplyste, at det på besigtigelsesplanerne 
markerede arbejdsareal alene skal anvendes til at til-
passe ejendommens indkørsel i forhold til niveaure-
guleringen af Ringvej. Der er således ikke tale om 
større anlægsarbejder. Det blev endvidere oplyst, at 
Banedanmarks forstkyndige forud for ekspropriati-
onsforretningen vil vurdere, hvor meget af beplant-
ningen, der skal fældes, men Banedanmark søger ge-
nerelt at mindske arealindgrebet mest muligt. 

Repræsentanter for matr.nr. 39 Ring By, Hammer 
stillede spørgsmål til tidsplanerne for projektet, sær-
ligt henset til, at ejendommen skal sælges. 

Banedanmark oplyste, at ekspropriationerne forven-
tes foretaget primo 2018. 

Ejeren af matr.nr. 19b Ring By, Hammer og ejeren af 
matr.nr. 11k Ring By, Hammer oplyste, at der er 
enighed om, at det af Banedanmark fremlagte æn-
dringsforslag, hvor arbejdsvejen forløber fra Via-
duktvej over den sydlige del af matr.nr. 19b Ring By, 
Hammer og matr.nr. 11k Ring By, Hammer, er det 
mest hensigtsmæssige. 

Ejerne af matr.nr. 32a Ring By, Hammer oplyste, at 
det er vigtigt, at parkeringsarealet for ejerens lastbil 
mellem værkstedet og banen kan bevares under hele 
anlægsperioden. Der blev endvidere udtrykt bekym-
ring for indgrebet i beplantningen både som følge af 
broarbejdet og som følge af den kommende eldrifts-
servitut. 

Banedanmark oplyste, at de så vidt muligt vil sikre, 
at lastbilen fortsat kan parkeres, hvor den plejer. Ba-
nedanmark oplyste videre, at der vil skulle fældes en 
betydelig del af beplantningen på ejendommen, men 
at der vil foregå en præcis optælling inden ekspropri-
ationsforretningen, som vil blive gennemført i okto-
ber 2017. Det blev endvidere oplyst, at Banedanmark 
generelt vil søge at begrænse indgrebet mest muligt. 

 

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn Banedan-
mark gav ved besigtigelsen om at se nærmere på en 
række fremsatte forslag og ønsker.  

Nedlæggelse af broen over jernbanen for den private 
fællesvej Hammervej 

Af bemærkningerne til lovforslaget om anlæg og 
drift af en fast forbindelse over Femern Bælt, fremsat 
af transportministeren den 25. februar 2015, fremgår, 
at projektet skal gennemføres i overensstemmelse 
med bestemmelserne i lovforslaget og inden for 
rammerne af de gennemførte miljømæssige vurde-
ringer af projektet samt den implementeringsredegø-
relse, der er udarbejdet som grundlag for Folketingets 
behandling af lovforslaget. Vedrørende implemente-
ringsredegørelsen anføres i bemærkningerne føl-
gende: 

”Implementeringsredegørelsen indeholder en uddy-
bende anvisning på, hvordan anlægsprojektet, som 
Folketinget tilslutter sig, vil blive udmøntet i praksis. 
Femern A/S og A/S Landanlæg er således forpligtet 
til at gennemføre anlægsprojektet i overensstem-
melse med loven og implementeringsredegørelsen.” 

Implementeringsredegørelsen indeholder bl.a. et af-
snit 2.1.4 om de broer og veje, der påvirkes af pro-
jektet. Det anføres heri bl.a.: 

”Nedlæggelse af vej- og stiforbindelser 

Nogle steder på strækningen skal broer nedlægges. 
Bygværkerne fjernes og forbindelsen på tværs af ba-
nen lukkes permanent. Det gælder følgende broer: 

• Åsø Bygade, vejoverføring 

• Hammervej, vejoverføring 

• Grevensvængevej, vejoverføring 

• …………………………………………………” 

Tillægget til miljøredegørelsen fra november 2014, 
der sammen med den oprindelige miljøredegørelse 
fra oktober 2012 og implementeringsredegørelsen 
udgør grundlaget for Folketingets vedtagelse af pro-
jektet, indeholder i afsnit 3.9 en mærmere redegø-
relse for nedlæggelsen af broen for Hammervej. Det 
fremgår udtrykkeligt heraf, at nedlæggelsen af broen 
er en ændring i forhold til miljøredegørelsen fra 
2012, hvor det var forudsat, at den eksisterende vej-
bro blev udskiftet med en ny bro over jernbanen, og 
at nedlæggelse af broen vil have konsekvenser i for-
hold til de berørte ejere. 
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Det er oplyst, at tillægget til miljøredegørelsen har 
været fremlagt i høring på Høringsportalen.dk fra den 
28. november 2014 til den 5. januar 2015, og at im-
plementeringsredegørelsen har været fremlagt i hø-
ring på høringsportalen fra den 6. februar til den 23. 
februar 2015, uden at der i den forbindelse kom be-
mærkninger til projektændringen om at nedlægge 
broen.   

Kommissionen har noteret sig de indsigelser, der er 
fremkommet ved besigtigelsen mod nedlæggelsen af 
broen og de synspunkter, der er blevet fremført om-
kring den lokale borgerinddragelse forud for Folke-
tingets behandling og vedtagelse af anlægsloven. 

Kommissionen skal i denne forbindelse bemærke, at 
man finder det meget beklageligt, at Banedanmark 
ikke har fastholdt en høj grad af direkte borgerind-
dragelse i processen forud for anlægslovens behand-
ling og vedtagelse, uanset at de formelle høringsreg-
ler er overholdt. 

På baggrund af lovforslagets bemærkninger og den 
eksplicitte angivelse i både tillægget til miljøredegø-
relsen og implementeringsredegørelsen af at broen 
for Hammervej skal nedlægges, anser kommissionen 
nedlæggelsen af broen for at være en del af anlægs-
loven for projektet. Det ligger derfor uden for kom-
missionens kompetence i forbindelse med projekt-
prøvelsen i henhold til ekspropriationsproceslovens § 
13 at forholde sig til, om broen skal erstattes af en ny 
bro.    

Etablering af ny stiunderføring af jernbanen til er-
statning for Hammervejs nuværende overføring af 
jernbanen 

Kommissionen kan tiltræde Banedanmarks æn-
dringsforslag, hvorefter der etableres en stiunderfø-
ring under jernbanen i ca. st. 102.550 med tilhø-
rende offentlig sti (trampesti) langs banens østlige 
og vestlige side, således at der vil være passagemu-
lighed under banen for gående og cyklister. Kom-
missionen finder ikke grundlag for at udvide forsla-
get, således at der etableres en vej samt underføring 
af jernbanen, der kan benyttes af biler og mindre 
landbrugsmaskiner. 

Kommissionen opfordrer Banedanmark og Næstved 
Kommune til at undersøge muligheden for at etablere 
en stiforbindelse langs jernbanen fra Viaduktvej til 
den nye stiunderføring i ca. st. 102.550. 

 

 

Ekspropriation af skovarealer, der pålægges eldrifts-
servitut 

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for   
ekspropriation af skovarealer, der pålægges eldrifts-
servitut. 

Totalekspropriation af matr.nr. 37 Ring By, Hammer 

Kommissionen kan ikke på det foreliggende grundlag 
imødekomme anmodningen om totalekspropriation 
af ejendommen matr.nr. 37 Ring By, Hammer, da an-
læggets indgreb i ejendommen ikke grundlæggende 
ændrer mulighederne for at udnytte ejendommen som 
hidtil. 

For så vidt angår de støjmæssige konsekvenser af an-
lægget bemærkes, at der efter bestemmelsen i eks-
propriationsproceslovens § 21 er mulighed for at rej-
se krav om erstatning for nærføringsgener inden for 
en frist på 1 år efter anlæggets færdiggørelse. Kravet 
kan rejses af såvel ejere af ejendomme, hvorfra der 
eksproprieres areal til anlægget, som af andre. Det er 
efter retspraksis en forudsætning for at få erstatning, 
at generne fra vejanlægget overstiger den såkaldte 
naboretlige tålegrænse. 

Med ovenstående bemærkninger og ændringer god-
kendte kommissionen herefter det forelagte projekt. 

Under forudsætning af, at de tilladelser og dispensa-
tioner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige 
for anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med 
den videre projektering af anlægget, fastsatte kom-
missionen følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

Samtlige arealer, som berøres af anlægsprojektet, er 
angivet nedenfor. 

For hver berørt ejendom angives det, hvilke indgreb 
der foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge: per-
manente indgreb, servitutpålæg, midlertidige ind-
greb. 

Principper for stationering af særlige bestemmel-
ser  

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigel-
sesplanerne og er anvendt i de nedenstående særlige 
bestemmelser. 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 
som betegnelse for stationeringsside: 
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bvs. = banens venstre side 

bhs. = banens højre side 

bbs. = begge sider af banen 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til sti-
gende stationering i kørselsretningen fra Ringsted 
mod Holeby.  

Den enkelte ejendom er stationeret og oplistet i for-
hold til indgrebets startstationering. 

Næstved Kommune 

Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og ret-
tighedserhvervelse  

Lodsejer  

St. 92.913-
93.078 bvs. 

St. 93.818-
94.368 bbs. 

 

Matr.nr. 1aa og 1æ Rønnebæksholm 
Hgd., Rønnebæk 

Matr.nr. 2c Rønnebæksholm Hgd., 
Næstved Jorder 

Englebjergvej-landbrugsjord 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

 

Næstved Kommune 

 

St. 92.934-
93.081 bhs. 

 

Matr.nr. 8 Rønnebæksholm Hgd., 
Næstved Jorder 

Rønnebæk Fælled – skovrejsning 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

 

Naturstyrelsen 

 

St. 93.076-
93.966 bbs. 

 

Matr.nr. 1ac, 1l og 1n Røn-
nebæksholm Hgd., Rønnebæk 

Ny Præstøvej 304 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

 

Næstved Kommune 

 

St. 94.255-
94.368 bvs. 

 

 

Matr.nr. 1v Rønnebæksholm Hgd., 
Rønnebæk 

Englebjergvej 12 Rønnebæk Skole 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifbm. om-
bygning af Englebjergvej. 

Næstved Kommune 

 

St. 94.363-
94.383 bbs. 

 

 

Matr.nr. 7000n Rønnebæk By, Røn-
nebæk 

Matr.nr. 7000d Rønnebæksholm 
Hgd., Rønnebæk 

Kommunevej, Englebjergvej 

Der pålægges bestemmelser 
om eldrift. 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifm. om-
bygning af Englebjergvej. 

Næstved Kommune 

 

St. 94.363-
94.365 bvs. 

 

Matr.nr. 17s Rønnebæk By, Rønne-
bæk 

Englebjergvej 16 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifbm. om-
bygning af Englebjergvej. 

Jan Piet Rene Toine 
Van Tittelboom 

 

St. 94.380-
94.442 bvs. 

 

 

Matr.nr. 17o Rønnebæk By, Rønne-
bæk 

Englebjergvej 15 

 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifbm. om-
bygning af Englebjergvej og 

Ulla Dorthe Berg Ja-
cobsen 
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Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og ret-
tighedserhvervelse  

Lodsejer  

der er efterfølgende mellem 
Banedanmark og ejer indgået 
aftale på ekspropriationslig-
nende vilkår underskrevet af 
ejer den 25. maj 2017 vedr. 
arealerhvervelse og erstat-
ning for det samlede indgreb.  

St. 94.383-
94.439 bhs. 

 

 

Matr.nr. 17b Rønnebæk By, Rønne-
bæk 

Englebjergvej 17 

 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifbm. om-
bygning af Englebjergvej. 

Boligen er vibrationsramt 
over miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi på 75 dB. 

Jens Bent Andersen 

St. 94.439-
94.798 bhs. 

 

Matr.nr. 17m Rønnebæk By, Røn-
nebæk 

Englebjergvej 25 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

 

Hanne Mary Klau-
sen 

 

St. 94.400-
94.510  bvs. 

Matr.nr. 17t Rønnebæk By, Rønne-
bæk 

Grevensvænge Allé 1 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Henrik Wolff-Snee-
dorff 

St. 94.798-
95.960 bbs. 

 

Del 1 af matr.nr. 1a, del 1 af 
matr.nr. 1d og del 3 af matr.nr. 1a 
Grevensvænge, Rønnebæk 

Grevensvængevej 25 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Henrik Wolff-Snee-
dorff 

St. 95.113-
95.156 bbs. 

 

Del 2 af matr.nr. 1d og del 2 af 
matr.nr. 1a Grevensvænge, Rønne-
bæk 

Ny kommunevej, Ringvej 

Der pålægges bestemmelser 
om eldrift. 

 

Næstved Kommune 

 

St. 95.155-
96.293 bvs. 

 

Del 3 af matr.nr. 1d Grevensvænge, 
Rønnebæk 

Matr.nr. 65 Rønnebæk By, Rønne-
bæk 

Ny Præstøvej 322 

 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Boligen Grevensvængevej 22 
er vibrationsramt over miljø-
styrelsens vejledende græn-
seværdi på 75 dB. 

Næstved Kommune 

(Bygningerne og bo-
lig ejes af Henrik 
Wolff-Sneedorff) 
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Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og ret-
tighedserhvervelse  

Lodsejer  

Bygninger og bolig, Gre-
vensvængevej 22, ekspropri-
eres og nedrives af Ba-
nedanmark. 

St. 95.226-
95.329 bhs. 

St. 95.940-
96.299 bhs. 

 

Matr.nr. 1b Grevensvænge, Rønne-
bæk 

Matr.nr. 74 Rønnebæk By, Rønne-
bæk 

Grevensvængevej 26 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

 

Henrik Wolff-Snee-
dorff 

 

St. 96.291-
98.130 bbs. 

 

Matr.nr. 1a og 1c Fladså By, Mo-
genstrup 

Matr.nr. 1a og 1s Myrup By, V. 
Egesborg 

Fladsågårdsvej 11 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Der er tidligere afholdt både 
besigtigelses- og ekspropria-
tionsforretning til arealer-
hvervelse ifm. ombygning af 
Myrupvej. 

Frederik Christian 
Otto Gasmann 

 

St. 97.784-
97.831 bbs. 

St. 97.836-
97.836 bhs. 

St. 97.930-
97.936 bhs. 

Matr.nr. myrupv_1 og myrupv_2 
Myrup By, V. Egesborg 

Kommunevej, Myrupvej 

 

Der pålægges bestemmelser 
om eldrift. 

 

Næstved Kommune 

 

St. 98.108-
98.388 bhs. 

 

Matr.nr. 8 Myrup By, V. Egesborg 

Lov Enghavevej 28 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Brian Nordquist Kri-
stensen 

 

St. 98.291-
99.208 bbs. 

 

Matr.nr. 11a og 11b Myrup By, V. 
Egesborg  

Lov Enghavevej 26 - Banelygård 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

 

C. Holbøll & Sønner 
ApS 

 

St. 98.950-
99.229 bhs. 

 

Matr.nr. 14 Myrup By, V. Egesborg 

Lov Enghavevej 24 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

 

C. Holbøll & Sønner 
ApS 
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Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og ret-
tighedserhvervelse  

Lodsejer  

St. 99.196-
99.787 bvs. 

 

Matr.nr. 1a Lov By, Hammer 

Lovvej 28 Nyvang 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Henrik Wolff-Snee-
dorff 

 

St. 99.221-
99.774 bhs. 

St. 100.319-
100.489 bhs. 

St. 100.795-
100.839 bhs. 

St. 101.443-
102.044 bhs. 

St. 102.169-
102.422 bbs. 

St. 102.475-
102.573 bhs. 

Matr.nr. 10d, 18c, 18d og 52c 
Hammer By, 

Matr.nr. 1h, 12x og 6a 

Lov By, Hammer 

Østre Kærvej 6 - Skovgård 

 

Privat fællesvej udskilles til 
offentlig sti. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Grundet nedrivning af bro 
med privat fællesvej Ham-
mervej får ejendommen æn-
drede adgangsforhold. 

 

Lars Stenbek 

 

St. 99.770-
100.215 bhs. 

Matr.nr. 3a Lov By, Hammer 

Lov Enghavevej 2A - 2B 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Jørgen Birkedal Ni-
elsen 

St. 100.275-
100.342 bhs. 

 

Matr.nr. 31 Lov By, Hammer 

Banevej 2A, Gl. Baneareal, 4700 
Næstved - Privat fællesvej 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

 

Næstved Kommune 

St. 100.292-
100.640 bhs. 

Matr.nr. 36c Lov By, Hammer 

Banevej 8 - baneareal 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark 

(DSB, jf. tingbogen) 

St. 100.316-
100.359 bvs. 

Matr.nr. 34 Lov By, Hammer 

Hovedgaden 39 (4700) 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark  

 

St. 100.319-
100.474 bhs. 

St. 100.479-
101.328 bhs. 

 

Matr.nr. 5a Lov By, Hammer 

Landevejen 33 (4700) - Lindegård 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Niels Henrik Peter-
sen 

 

St. 100.331-
100.342 bvs. 

Matr.nr. 4s Lov By, Hammer 

Hovedgaden 34 (4700) 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Grethe Jæger Apel 
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Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og ret-
tighedserhvervelse  

Lodsejer  

St. 100.335-
100.349 bvs. 

Matr.nr. 4t Lov By, Hammer 

Hovedgaden 32 (4700) 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Peder Munklinde 
Spandet 

St. 100.336-
100.375 bvs. 

Matr.nr. 30 Lov By, Hammer 

Banevej 2A Gl. Baneareal 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Næstved Kommune 

 

St. 100.358-
100.477 bvs. 

 

Matr.nr. 33 Lov By, Hammer 

Hovedgaden 35 (4700) Lov gl. St. 

Der afgives permanent areal 
til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark m.fl. 

St.100.470-
100.475 bvs. 

Matr.nr. 5ba Lov By, Hammer 

Svinget 8 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Næstved Kommune 

St. 100.476-
100.613 bvs. 

Matr.nr. 5aq Lov By, Hammer 

Svinget 12 (4700) 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Fladså Turist A/S 

 

St. 100.640-
100.825 bhs. 

Matr.nr. 35 Lov By, Hammer 

Fladsågårdsvej 13 -Ny Renseanlæg 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

NK-Spildevand A/S 

 

St. 101.117-
101.279 bvs. 

Matr.nr. 12y Lov By, Hammer 

Hammervej (4700) - landbrugsjord 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Jørgen Geert-Jørgen-
sen 

St. 101.134-
101.472 bhs. 

Matr.nr. 12n Lov By, Hammer 

Lov Sønderskov 5 Hellegården 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Hans Gunnar Andre-
asen 

 

St. 101.325-
101.524 bhs. 

Matr.nr. 12o Lov By, Hammer 

Lov Sønderskov 3 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Kim Kristian Andre-
asen 

St. 101.399-
101.415 bvs. 

Matr.nr. 12k Lov By, Hammer 

Hammervej 32 (4700) 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Jørgen Geert-Jørgen-
sen 

St. 101.400-
101.437 bvs. 

Matr.nr. 12r Lov By, Hammer 

Hammervej 34 (4700) Højvang 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Jørgen Lauenborg 
Larsen 
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St. 101.590-
101.929 bvs. 

 

Matr.nr. 11a Hammer By, Hammer 

Hammervej 46 (4700) 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Mogens Stavnsbjerg 
og Kirsten Stavns-
bjerg 

St. 101.863-
101.923 bhs. 

Matr.nr. 12q Lov By, Hammer 

Hammervej 52B (4700) 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark  

St. 101.928-
101.934 bvs. 

St. 102.060-
102.183 bvs. 

Matr.nr. 10i Hammer By, Hammer 

Hjorthøjvej 2 Østervang 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Del af privat fællesvej Ham-
mervej nedlægges. 

Arne Neerup Mad-
sen 

St. 102.044-
102.182 bhs. 

St. 102.422-
102.740 bbs. 

St. 102.763-
102.769 bhs. 

Matr.nr. 10e, 52g, 8a og 8b Ham-
mer By, Hammer 

Strædet 5 - Toftegård 

 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til ny offentlig sti. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Grundet nedrivning af bro 
med privat fællesvej Ham-
mervej får ejendommen æn-
drede adgangsforhold. 

Hans Henrik Hou-
gaard 

St. 102.433-
102.476 bhs. 

St. 102.756-
103.677 bbs. 

 

 

Matr.nr. 52n og 72 Hammer By, 
Hammer 

Matr.nr. 2a og 2b Ring By, Hammer 

Viaduktvej 21 - Avlskovgård 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifm. om-
bygning af Viaduktvej. 

Lennart Lundby og 
Niels Christian 
Lundby 

St. 102.675-
102.764 bhs. 

 

Matr.nr. 52f Hammer By, Hammer 

Ringvej 1 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Grundet nedrivning af bro 
med privat fællesvej Ham-
mervej får ejendommen æn-
drede adgangsforhold. 

Villy Frede Petersen 

 

St. 102.731-
103.054 bvs. 

Matr.nr. 7 Hammer By, Hammer 

Ringvej 4, Smakkebæk 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Dora Kirstine Bille 
Jensen og Boet efter 
Hans Peter Jensen 
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St. 103.547-
103.702 bhs. 

 

Matr.nr. 32a Ring By, Hammer 

Viaduktvej 22 B 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Der er tidligere afholdt besig-
tigelsesforretning ifm. om-
bygning af Viaduktvej. 

David Charles Hand-
ley og Lone 
Carlslund Pejtersen 

 

St. 103.654-
103.669 bhs. 

St. 103.896-
103.937 bbs. 

 

Matr.nr. 63a og 63c Ring By, 
Hammer 

Ringvej 18A - Gadejord 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut/be-
stemmelser om eldrift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Næstved Kommune 

St. 103.690-
103.758 bhs. 

 

Matr.nr. 11k Ring By, Hammer 

Viaduktvej 18 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Palle René Thuge og 
Susanne Thuge 

 

St. 103.750-
103.760  
bhs. 

Matr.nr. 19b Ring By, Hammer 

Viaduktvej 16 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Dennis Borup Peder-
sen 

St. 103.750-
104.718 bbs. 

 

Matr.nr. 64 Ring By, Hammer 

Viaduktvej 6A Gadejord 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Tidligere baneareal afrøm-
mes og nedlægges. 

Banedanmark 

 

St. 103.755-
103.779 bhs. 

 

Matr.nr. 44b Ring By, Hammer 

Viaduktvej 18A 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Ring Vandværk  
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St. 103.777-
103.798 bhs. 

 

Matr.nr. 44a Ring By, Hammer 

Viaduktvej 14 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Nicolaj Ib Gylle 

 

St. 103.788-
103.927 bvs. 

St. 104.387-
104.527 bhs. 

 

Matr.nr. 3a og 9k Ring By, Hammer 

Ringvej 8 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen og kommune-
vejen Ringvej. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Morten Jacob Hou-
gaard 

 

St. 103.798-
103.876 bhs. 

 

Matr.nr. 11e Ring By, Hammer 

Viaduktvej 6 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Niels Martin Chris-
toffersen 

 

St. 103.885-
103.901 bhs. 

Matr.nr. 3f Ring By, Hammer 

Ringvej 10 

Der eksproprieres permanent 
areal til kommunevejen 
Ringvej. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Niels Steen Madsen 
og Linda Madsen 

St. 103.885-
103.903 bhs. 

 

Matr.nr. 22 Ring By, Hammer 

Ringvej 12 

Der eksproprieres permanent 
areal til kommunevejen 
Ringvej. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Bjarne Hardt og Joan 
Borglund Hardt 

 

St. 103.903-
103.922 bhs. 

 

Matr.nr. 39 Ring By, Hammer 

Ringvej 13 

Der eksproprieres permanent 
areal til kommunevejen 
Ringvej. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Kasimir Stefan  

Aniol 

 

St. 103.905-
103.972 bvs. 

 

Matr.nr. 23b Ring By, Hammer 

Ringvej 11 

Der afgives permanent areal 
til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark 

 

St. 103.906-
103.953 bvs. 

 

Matr.nr. 6h og 7c Ring By, Hammer 

Ringvej 9 

Der afgives permanent areal 
til banen og kommunevejen 
Ringvej. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark 
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St. 103.910-
103.920 bhs. 

Matr.nr. 17e Ring By, Hammer 

Ringvej 15 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Uffe Bo Hansen 

 

St. 103.961-
104.006 bbs. 

 

 

Matr.nr. 37 Ring By, Hammer 

Lundby Torpvej 63 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Leif Rasmussen 

St. 103.990-
104.107 bbs. 

 

Matr.nr. 62 Ring By, Hammer 

Lundby Torpvej 61 

Der afgives permanent areal 
til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Banedanmark 

 

St. 104.008-
104.127 bbs. 

St. 104.147-
104.349 bbs. 

St. 104.363-
104.376 bhs. 

Matr.nr. 4a og 4k Ring By, Hammer 

Lundby Torpvej 62A 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Hans Henrik Hou-
gaard 

St. 104.023-
104.049 bhs. 

St. 104.347-
104.378 bhs. 

St. 104.394-
104.414 bhs. 

St. 104.521-
104.564 bhs. 

Matr.nr. 10f Ring By, Hammer 

Gartnervej 10 (4750) 

 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Hans Ove Holdgård 
Jensen 

 

St. 104.029-
104.151 bhs. 

Matr.nr. 41a Ring By, Hammer 

Ringvej 23 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Aage D Sørensen 
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St. 104.102-
104.801 bbs. 

St. 104.986-
105.044 bvs. 

 

Matr.nr. 11d, 4e, 5a, 5i og 6d Ring 
By, Hammer 

Matr.nr. 4a Lundby Torp By, 
Lundby 

Lundby Torpvej 59 Ellevang 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Palle Severin Seve-
rinsen 

 

St. 104.546-
105.049 bbs. 

 

Matr.nr. 11g og 11n Ring By, 
Hammer 

Lundby Torpvej 57 

 

Der eksproprieres permanent 
areal til banen. 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Boligen er vibrationsramt 
over miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi på 75 dB. 

Kenneth Johannes 
Andreasen 

 

St. 104.885-
105.064 bvs. 

 

Matr.nr. 4d Ring By, Hammer 

Lundby Torpvej 29 

Der pålægges servitut om el-
drift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Michael Johannes 
Andreasen 

 

 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet. 

 

Henrik Hansen 

Erik Larsen         Søren G. Nielsen         Bent Jørgensen 

Henning Alfred Rasmussen         Janus Thygesen 

Inger Juhl Larsen 

Jens Aaalund         Carsten Jørgensen         Klavs Petersen 

/Nanna Dahl Pedersen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 

 

 


