
EKSTRAKTUDSKRIFT 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 

141. hæfte 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. april 2018 

Delstrækning Sjælland – udskiftning af broen for Dalkærvej 

 

Torsdag den 26. april 2018 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på østsiden af Dalkærvejs overføring over 
banen for at afholde besigtigelses- og ekspropriations-
forretning i anledning af udskiftning af den vejbæ-
rende bro over jernbanen for Dalkærvej. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Henrik Hansen, de af transport-, 
bygnings- og boligministeren udpegede medlemmer 
af kommissionen, Henning Alfred Rasmussen og Sø-
ren G. Nielsen, samt de fra Den Fælleskommunale Li-
ste for Øernes Område udtagne medlemmer, Bent Jør-
gensen og Johannes Studstrup.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

Som repræsentant for Vordingborg Kommune mødte 
Torben Nielsen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Klavs Peter-
sen og landinspektør Carsten Jørgensen. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen.  

Kommissarius fremlagde brev af 2. februar 2018 fra 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori der 
er givet bemyndigelse til bl.a. at nedsætte en ekspro-
priationskommission til afholdelse af de nødvendige 
ekspropriationer vedrørende udskiftningen af broen 
for Dalkærvej. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 
25, Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg, Ring-
sted – Holeby, supplerende besigtigelse og ekspropri-
ation, med tilhørende oversigts- og ekspropriations-
planer, TNORZ_1_111262_001, dateret den 9. januar 
2018, TNORT_3_111262_444, dateret den 2. juni 

2014 og TNORT_1_111262_442 samt TNORT_4-
_111262_443 dateret den 19. august 2015.  

Følgende passerede: 

Besigtigelse 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projek-
tet og fremlagde følgende oplysninger: 

Den 19. november 2014 blev der afholdt besigtigel-
sesforretning for ombygning af broen ved Dalkærvej. 

Ved forretningen redegjorde Banedanmark overfor 
kommissionen nærmere for omfanget af og udgifterne 
til afværgeforanstaltninger i form af bl.a. en støttemur 
på matr.nr. 7e Over Vindinge By, Sværdborg, for at 
kunne bevare bygningerne på ejendommen m.v. På 
baggrund heraf og under hensyn til at ejeren af denne 
ejendom anmodede om at få ejendommen totalekspro-
prieret, besluttede kommissionen, at matr.nr. 7e Over 
Vindinge By, Sværdborg, skulle eksproprieres i sin 
helhed. 

Ejendommen blev efterfølgende den 1. oktober 2015 
totaleksproprieret til nedrivning, og ejes nu af Ba-
nedanmark. 

Da totalekspropriation af nævnte ejendom i kombina-
tion med en eventuel forøgelse af stigningsprocenten 
på vejen øst for jernbanen vil give mulighed for en 
mere hensigtsmæssig projektudformning end fremlagt 
ved besigtigelsen, besluttede kommissionen at an-
mode Banedanmark om at udarbejde et revideret pro-
jekt til forelæggelse for kommissionen ved en ny be-
sigtigelsesforretning. 

Kommissionen har anmodet Banedanmark om, at fo-
relæggelsen af det reviderede projekt sker ved en kom-
bineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning, 
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der afholdes i forbindelse med ekspropriationerne til 
udbygning af den øvrige del af strækningen Vording-
borg Nord i 2018, hvor der blev afholdt besigtigelses-
forretning den 28. og 29. september 2017. 

I forhold til ekspropriationen omfatter denne kombi-
nerede forretning både de nødvendige arealerhvervel-
ser til ombygning af broen ved Dalkærvej samt de øv-
rige nødvendige arealerhvervelser til udbygningen af 
jernbanen for de ejendomme, der er berørt af broud-
skiftningen. 

For den generelle projektbeskrivelse henvises til be-
sigtigelsesmaterialet fra forretningen den 19. novem-
ber 2014 samt protokollen herfra, 43. hæfte, samt be-
sigtigelsesmaterialet fra den 28. og 29. september 
2017 samt protokollen herfra, 129. hæfte. 

I forhold til besigtigelsen er der nedenstående en be-
skrivelse af det reviderede projekt for broen ved Dal-
kærvej samt de reviderede særlige bestemmelser. 

I forhold til ekspropriationen er udarbejdet arealfor-
tegnelse og ekspropriationsplan gældende for de sam-
lede arealerhvervelser i forbindelse med udbygningen 
af jernbanen.  

Broen ved Dalkærvej 

Brostedet Dalkærvej ligger ved landsbyen Klarskov 
ca. 7 km nordvest for Vordingborg og fører en tosporet 
vej over banen. Dalkærvej er en mindre kommunevej. 

Der er i dag ingen afmærkning på vejen. Dalkærvej 
har i dag en kronebredde på 5,5 meter, af hvilke 0,5 
meter i hver side består af yderrabat. Den nuværende 
bro har en samlet bredde på 5,5 meter, hvoraf 0,5 me-
ter i hver side udgør en kontrabanket. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der etableres 
en ny højere og bredere bro til erstatning. Den nye bro 
placeres omtrent 8,5 meter længere mod syd i forhold 
til den eksisterende bro. 

Af hensyn til elektrificeringen forhøjes brobygværket 
med ca. 1,7 meter. Den samlede bredde på den nye bro 
Dalkærvej vil være 7 meter i kronebredde bestående 
af 2 kørespor på hver 3,00 meter samt kontrabanket på 
0,50 meter på hver side. 

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 
Dalkærvej er fastsat til 40 km/t, og den fremtidige skil-
tede hastighed forventes at blive den samme. 

Der etableres autoværn på den vejbærende bro Dal-
kærvej, ligesom der etableres dobbelte spærrelinjer 
henover broen ved varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere, længere og bredere 
foretages tilpasninger i forhold til det omgivende ter-
ræn. Skråningsanlægget vil således brede sig ind på de 
tilstødende ejendomme, og det er derfor nødvendigt at 
erhverve areal til de nye skråninger. Forlægningen af 
broen mod syd medfører, at arealerhvervelse hertil 
alene er nødvendig i forhold til ejendommene syd for 
broen, hvoraf den ene er en beboelsesejendom, der tid-
ligere er totaleksproprieret af Banedanmark til nedriv-
ning og den anden er landbrugsareal uden beboelse. 
For at undgå at fjerne eksisterende havehegn og per-
manent arealindgreb i haveareal nord for broen øst for 
banen opføres en støttemur med en længde på omtrent 
70 m med en placering på eksisterende vejareal for 
Dalkærvej. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-
bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende skrå-
ningsanlæg. På begge sider af brostedet anlægges ar-
bejdsarealer til maskin-, jord- og materieloplag. Ar-
bejdsarealerne vil blive indhegnet, mens anlægsarbej-
derne foregår. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med Vordingborg Kommune som vejmyndighed. 

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-
pladsen ske på begge sider af banen på det offentlige 
vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af den eksisterende 
bro og opførelse af den nye højere og bredere bro for 
Dalkærvej forventes at vare ca. 11 måneder fra sep-
tember 2018 – juli 2019, hvoraf Dalkærvej forventes 
at være lukket i ca. 9 måneder. I perioden vil der være 
omkørsel via Hovvejen og for lastbiler via Sct. Cle-
mensvej.  

Fremkomne bemærkninger 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Banedanmark fremlagte projekt med de eventuelle 
ændringer og bemærkninger ekspropriationskommis-
sionen finder er nødvendige. Såfremt projektet kan 
godkendes, vil de nødvendige ekspropriationer blive 
foretaget i umiddelbar forlængelse af besigtigelsen. 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde ved oplæg 
for projektet, herunder ved gennemgang af de areal- 
og rettighedserhvervelser Banedanmark finder nød-
vendige for at gennemføre anlægsprojektet, de forven-
tede tidsplaner og forhold omkring miljø- og naboret-
lige forhold, herunder støj m.v. 
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Der fremkom følgende bemærkninger: 

Ejeren af matr.nr. 4q og 5br Over Vindinge By, 
Sværdborg gjorde opmærksom på risikoen for afvan-
dingsproblemer fra den nye højere vejbro, idet han an-
førte, at der allerede i dag er problemer med afvandin-
gen fra den eksisterende bro. 

Banedanmark oplyste, at man er opmærksom herpå, 
og at vejvandet fra den nye bro vil blive samlet op i 
afvandingskonstruktioner, der bl.a. leder vandet ud i 
banens grøfter. 

Ejeren af matr.nr. 5z Over Vindinge By, Sværdborg 
bemærkede, at borgerne i lokalområdet generelt er be-
kymret for, at det nye anlæg vil medføre, at trafikken 
i højere grad vil benytte Håndværkerstræde som ho-
vedfærdselsåre frem for Dalkærvej, og at der vil blive 
kørt med højere hastighed. 

Banedanmark anførte hertil, at krydset Dalkærvej/-
Håndværkerstræde/Trekanten vil få omtrent samme 
udformning som i dag, og derfor ikke bør give anled-
ning til ændring i trafikmønstret eller animere til, at 
der bliver kørt stærkere gennem byen. 

 

 

Kommissionens beslutning: 

Kommissionen godkendte det fremlagte projekt, idet 
der fastsættes følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser: 

Principper for stationering af særlige bestemmel-
ser 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigelses-
planerne og er anvendt i de nedenstående særlige be-
stemmelser. 

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

bvs.= banens venstre side 

bhs.= banens højre side 

bbs.= begge sider af banen 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til stigende 
stationering i kørselsretningen fra Ringsted mod Ho-
leby. 

Den enkelte ejendom er stationeret og oplistet i fo

 

 

 

 

 
Ekspropriation 

For så vidt angår landbrugsejendomme gælder, med-
mindre andet er anført under den enkelte ejendom, at 
erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal, herun-
der strukturskade eller afgrødetab på midlertidigt ek-
sproprierede arealer, forudsættes aftalt mellem ejeren 
og anlægsmyndigheden, således at spørgsmålet kun 
forelægges for kommissionen i tilfælde af uenighed 
mellem parterne. 

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 
ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 
kan efterfølgende fremsættes overfor Kommissarius i 
henhold til ekspropriationsproceslovens § 21.   

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-
numre, foretog kommissionen herefter den rekvire-
rede ekspropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 25 
under lb.nr. Dav-001, Dav-002, Dav-003, Dav-004, 
Dav-005, Dav-007, 32 og 67 opførte ejendomme. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Dav-001, matr.nr. 4q og 5br Over Vindinge By, 
Sværdborg, beliggende Dalkærvej 41, 4760 Vording-
borg 
Ejeren, Andy Michael Pedersen Jelgren, Skaverupvej 
31, 4760 Vordingborg mødte. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt fra 1. september 2018 til udgangen af 2019. 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 
Ejeren oplyste, at ejendommen er solgt pr. 1. septem-
ber 2018 til Rosenfelt Gods.  Afgrødeerstatning for 
2018 tilfalder nuværende ejer. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Un-
der ejendommen henlægges vederlagsfrit efter an-
lægsarbejdernes afslutning det i fortegnelsen angivne 
areal på 310 m2 fra lb.nr. 32. 

Der blev indgået følgende  
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Forlig 

For arealafståelse, 3.228 m2, heraf vej  
2.518 m2, netto 710 m2 á 18 kr.: .................12.780 kr. 
For servitut om eldrift, 5.940 m2,  
heraf vej 370 m2, netto 5.570 m2  
(max. 9.000 kr. for 3.001-10.000 m2): ........  9.000 kr. 
For ændring af 2 markkort: .........................  3.000 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ...................     100 kr. 
I alt: .............................................................24.880 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juli 
2018. 

Andy Jelgren 

Lb.nr. Dav-002, matr.nr. 5z Over Vindinge By, 
Sværdborg 
Ejeren, Morten Skjold Petersen, Dalkærvej 20, 4760 
Vordingborg mødte. 

Under ejendommen henlægges efter anlægsarbejder-
nes afslutning det i arealfortegnelsen angivne areal på 
690 m2 fra lb.nr. Dav-003, der er privat fællesvej. Are-
alet tillægges vederlagsfrit.  

Morten Petersen 

Lb.nr. Dav-003, matr.nr. 7b Over Vindinge By, 
Sværdborg 
Ejeren, Morten Reinar Frandsen, Dalkærvej 25, 4760 
Vordingborg mødte. 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse, 3.760 m2,  
heraf vej 3.710 m2, netto 50 m2 á 18 kr.: ....     900 kr. 
For servitut om eldrift, 6.460 m2, heraf  
privat fællesvej 60 m2, netto 6.400 m2 
(max. 9.000 kr. for 3.001-10.000 m2): ........  9.000 kr. 
For areal til ny privat fællesvej, 50 m2 
á 18 kr.: .......................................................     900 kr. 
For tab af beplantning: ................................25.000 kr. 
For ændring af markkort: ............................  1.500 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ...................     100 kr. 
I alt: .............................................................37.400 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juli 
2018. 

Morten Frandsen 

Lb.nr. Dav-004, matr.nr. 4n Over Vindinge By, 
Sværdborg 

Ejerne, Tanja Christensen og Andreas Christensen, 
Dalkærvej 29, 4760 Vordingborg mødte. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt fra 1. maj 2018 til udgangen af 2019. 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 
Ejerne udtrykte bekymring for støjgener fra den ud-
byggede jernbane. Ejerne tog forbehold for at rejse 
krav om erstatning herfor. Kommissarius oplyste, at 
krav om erstatning vedrørende forhold, der ikke be-
handles i forbindelse med ekspropriationerne, kan 
fremsættes inden for ét år efter at anlægget er taget i 
brug. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Ba-
nedanmark opsætter hønsetæt arbejdspladshegn mel-
lem have og arbejdsareal langs Dalkærvej. 

Belægning i indkørsel skal være stenskærver svarende 
til den eksisterende belægning.  

Buske i haveareal mod banen udenfor arbejdsareal be-
vares. Beplantning på vejareal (dæmning) fjernes. 

Eksisterende vandbeholder i arbejdsareal søges beva-
ret.  

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse, 70 m2, heraf vej 27 m2,  
netto 43 m2 á 100 kr.: ................................    4.300 kr. 
For areal til ny privat fællesvej, 20 m2 
á 200 kr.: ...................................................    4.000 kr. 
For servitut om eldrift, 230 m2 á 25 kr.: ...    5.750 kr. 
For servitut om færdselsret til teknisk  
anlæg:.........................................................    1000 kr. 
For tab af hegn: .......................................... 18.000 kr. 
For midlertidig brug af arbejdsareal og  
tab af beplantning: ..................................... 25.000 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ..................      300 kr. 
I alt: ............................................................ 58.350 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juli 
2018. 

Andreas Christensen  

Tanja Christensen 

Lb.nr. Dav-005, matr.nr. 4f Over Vindinge By, 
Sværdborg 
For ejeren, Boet efter Lars Hansen, Dalkærvej 31, 
4760 Vordingborg mødte ingen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 
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Lb.nr. Dav-006, matr.nr. 31 Over Vindinge By, 
Sværdborg, beliggende Brovejen 
Ejer, Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 Køben-
havn Ø. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. Dav-007, matr.nr. 7g Over Vindinge By, 
Sværdborg 
For ejeren, Heidi Denberg, Dalkærvej 23, 4760 Vor-
dingborg mødte faren Gert Denberg. 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Un-
der ejendommen henlægges efter anlægsarbejdernes 
afslutning det i fortegnelsen angivne areal på 120 m2, 
hvoraf 90 m2 er nedlagt vejareal, fra lb.nr. Dav-003. 
Arealet tillægges vederlagsfrit.  

Gert Denberg 

Lb.nr. 32, matr.nr. 29 Over Vindinge By, Sværdborg 
Ejer, Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 Køben-
havn Ø. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. 67, matr.nr. 7e Over Vindinge By, Sværdborg 
Ejer, Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 Køben-
havn Ø. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 

 

 

Henrik Hansen 

Henning Alfred Rasmussen         Søren G. Nielsen  

Bent Jørgensen         Johannes Studstrup         Torben Nielsen 

Inger Juhl Larsen 

Klavs Petersen         Carsten Jørgensen  

/Iben Held Jensen 

Udskriftens rigtighed bekræftes  

Henriette Swierkosz 


