
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende jernbaneanlæg på Øerne 

Anlæg af en ny bane København-Ringsted 

180. hæfte 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. maj 2017 

Køge Kommune 

 

Torsdag den 4. maj 2017 kl. 9.30 samledes kom-
missionen ved indkørsel til ny adgangsvej til jernba-
nen på Højelsevej overfor Højelsevej 22D, 4622 
Havdrup for at afholde besigtigelse og ekspropriation 
i anledning af anlægget af den nye bane København 
– Ringsted i Køge Kommune. 

Til stede var kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S Andersen, og de af transport-, 
bygnings- og boligministeren udnævnte medlemmer 
af kommissionen Mogens Jensen og Bjarke Abel. 
Endvidere mødte det fra den fælleskommunale liste 
for Øernes område udtagne medlem Ole Christo-
phersen. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Kath-
rine Bach Pedersen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

For Banedanmark mødte projektleder for ekspropria-
tioner Heidi Evy Jørgensen, landinspektør Malene 
Mølbak og landinspektør Roar Juul Borgen, COWI, 
ingeniør Casper Ebbesen Silver Schultz, NIRAS samt 
byggeleder Jacob Høgdal Udsen, Sweco (mødte på 
2. mødested). 

Protokollen førtes af specialkonsulent Pia Pals.  

Besigtigelse 

Kommissarius fremlagde brev af 17. februar 2017 fra 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori 
ministeriet har bemyndiget Kommissarius til at ned-
sætte en ekspropriationskommission til afholdelse af 
en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsfor-
retning i forbindelse med anlægsprojektet Den nye 

Bane København – Ringsted, vedrørende tekniske 
anlæg og vejadgang til banen. 

Kommissarius fremlagde endvidere Besigtigelsesbog 
– Den nye bane København – Ringsted, dok.nr.  
EKS_12_SAE_KJK_REP_0003, vers. 02.00, dateret 
6. marts 2017 med tilhørende oversigtsplan, tegn.nr. 
TEKSX_1_033000_537, Rev. 02.00, dateret 17. fe-
bruar 2017. 

Følgende passerede: 

Forudsætninger 

I forbindelse med etablering af Den nye bane Køben-
havn-Ringsted, blev der i perioden 9. april 2013 - 27. 
juni 2013 afholdt ordinære besigtigelsesforretninger i 
Køge Kommune, hvor ekspropriationskommissionen 
besigtigede det af Banedanmark fremlagte projekt. 

Detailprojektering af banens tekniske installationer 
har afdækket, at der er behov for supplerende arealer 
og adgangsmuligheder til baneanlægget, som ikke er 
beskrevet ved de tidligere afholdte besigtigelsesfor-
retninger. 

Nærværende besigtigelsesmateriale supplerer de 
tidligere fremlagte besigtigelsesmaterialer for Den 
nye bane København-Ringsted. 

For en nærmere beskrivelse af Den nye bane Køben-
havn-Ringsted, herunder baggrund for etableringen 
af Den nye bane København-Ringsted, VVM-
redegørelse, lovgrundlag samt generel projektbeskri-
velse henvises til Ekspropriationskommissionens 
forhandlingsprotokol 32. hæfte, side 461-514 og 41. 
hæfte, side 593-645. 
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Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_033000_537 Rev. 02.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_033800_536 Rev. 03.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_040900_535 Rev. 03.00 
  
 

Projektbeskrivelse 

Detailprojekteringen af de banetekniske installationer 
til Den nye bane København-Ringsted har afdækket, 
at der er behov for supplerende arealer og adgangs-
muligheder til baneanlægget, som ikke er beskrevet 
ved de tidligere afholdte besigtigelser. Der skal etab-
leres adgangsfaciliteter til brug ved vedligehold af 23 
sporskifter. Etablering af adgangsfaciliteter forventes 
udført inden december 2018.  

Faunapassage og internvej i st. 41+320 

Faunapassage st. 41+320 til smådyr i Kategorien B-
tør, som er rettet mod padder og mindre pattedyr, er 
ændret konstruktionsmæssigt til, at biler kan passere 
under banen. Banens sporskifte i st. 41+700 vedlige-
holdes med adgang ad intern vej via faunapassage fra 
sydsiden af banen.  

 

 
Figur 3.1.1.  Faunapassage St. 41+320.  

 

Adgangsveje til sporskifter 

For at kunne vedligeholde sporskifterne langs bane-
strækningen (sporskifterne er nogle af de mest vitale 
og hyppigst vedligeholdte dele på jernbanen) skal der 
af arbejdsmiljømæssige årsager sikres gode adgangs-
forhold til dem alle. 

Der skal i alt etableres adgangsfaciliteter til 23 spor-
skifter langs banestrækningen. I det omfang adgangs-
faciliteterne skal placeres på arealer, der endnu ikke 
er eksproprieret til baneformål, vil der ved en supple-
rende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 
blive besigtiget og eksproprieret hertil. 

 



 1643 04.05.2017 
 

Dette materiale vedrører kun nedenstående adgangsfaciliteter til følgende 6 sporskifter: 

1-4 St. 33+800 – 35+100 

(2 sporskifter i højre spor og 1 
sporskifte i venstre spor ifm. 
overhalingssporet samt 1 spor-
skifte i højre spor ifm. overha-
lingsporet.  

Adgang til sporskifter i højre spor sker fra banens nordlige side 
fra Højelsevej ad en ny grusvej langs banen. 

Adgang til sporskifte i venstre spor sker fra banens sydlige side 
ad ny grusvej/gangsti fra regnvandsbassin ved Pilegårdsvej (st. 
33+150) på arealet der tidligere er eksproprieret til jernbanen. 

5-6 St. 41+700 

(transversal med 2 sporskifter) 

Adgang til sporskifte i højre spor sker fra banens nordlige side 
fra Bjæverskovvej, Teglværksvej og videre ad ny 5.0 m bred 
intern vej langs banen. 
Adgang til sporskifte i venstre spor sker fra banens sydlige side 
fra Bjæverskovvej, Teglværksvej langs banens nordlige side, 
videre gennem faunapassage/intern vej St. 41+320 og ad ny 
intern vej langs banens sydlige side mellem banen og motorve-
jen på areal, der tidligere er eksproprieret til banen. 

 
Adgangsvejene placeres så vidt muligt på arealer, der 
er eksproprieret til jernbane. I det videre materiale 
behandles kun adgangsveje til sporskifter, som bliver 
placeret på arealer, som ikke er ejet af Banedanmark, 
jf. ovenstående tabel.  

Ejendomsretlige forhold 
Arealerhvervelse 

Placering af adgangsvej til sporskifter nødvendiggør, 
at der erhverves areal fra 4 jordstykker. 

Ekspropriationer 

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

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

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

Forventet anlægstakt 

Anlægsarbejdet med at lave adgangsveje til sporskif-
ter er udført inden 1. december 2018. 

Supplerende besigtigelse ved Højelsevej nord for 
banen, 4622 Havdrup 

Ejere og repræsentanter fra ejendommene matr.nr. 3 
St. Salby By, Højelse og 17ci Ølby By, Højelse mød-
te. 

Banedanmark redegjorde for projektet.  

Banedanmark oplyste endvidere, at der udestår en 
afleveringsforretning, som forventes gennemført 
inden sommer 2017. I den forbindelse vil også brøn-
denes nærmere placering blive håndteret i samarbej-
de med lodsejerne.  

Banedanmark anerkendte, at ejerne på dette tidspunkt 
ikke kan nå at tilså jorden, og at Banedanmark derfor 
skal betale leje af jorden yderligere en dyrkningssæ-
son. 

Kommissionen besigtigede arealet og konstaterede, 
at arbejderne vedrørende vejanlægget allerede var 
igangsat. Endvidere konstaterede kommissionen, at 
kanten på den nyanlagte vej bugter sig en del ind 
mod marken, hvilket medfører defigurering af et 
areal af matr.nr. 3 St. Salby By, Højelse. 

Ejeren af matr.nr. 17ci Ølby By, Højelse påpegede, at 
han havde fået materialet meget sent. Banedanmark 
beklagede det passerede og oplyste i den forbindelse, 
at materialet var blevet sendt til en forkert adresse på 
grund af ejerskifte af ejendommen. 

Endvidere spurgte ejeren af matr.nr. 17ci Ølby By, 
Højelse om det nødvendige i at ekspropriere fra hans 
ejendom, idet der alene var tale om et areal på 115 
m2. 

Banedanmark oplyste, at arealet er nødvendigt til 
brug som vendeplads, og at denne placering af ven-
depladsen samlet set er det mest skånsomme indgreb 
for alle parter. 

Ejerne af matr.nr. 3 St. Salby By, Højelse anførte, at 
de ønsker, at den allerede etablerede vendeplads midt 
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på adgangsvejen udgår af projektet. Banedanmark 
oplyste hertil, at vendepladsen kan udgå, da der efter 
en projektændring ikke længere er behov for den. 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte 
projekt, idet vendepladsen midt på adgangsvejen 
udgår og fjernes af Banedanmark. Kommissionen 
påpegede i denne forbindelse overfor anlægsmyndig-
heden, at det er meget kritisabelt, at anlægsarbejder-
ne var påbegyndt forinden besigtigelses- og ekspro-
priationsforretningen havde fundet sted. 

Supplerende besigtigelse ved Teglværksvej nord 
for banen, 4632 Bjæverskov 

Ejere og repræsentanter fra ejendommene matr.nr. 
20bu Bjæverskov By, Bjæverskov og matr.nr. 12k 
Bjæverskov By, Bjæverskov mødte. 

Banedanmark redegjorde for projektet. Banedanmark 
oplyste, at skrænten ved grøften vil blive tilsået med 
græs. 

Kommissionen besigtigede arealet og kommissionen 
gjorde i den forbindelse Banedanmark opmærksom 
på, at afvandingen af den nyanlagte private fællesvej 
tydeligvis ikke fungerer, da vejen var delvis over-
svømmet.  

På forespørgsel fra ejeren af matr.nr. 12k Bjæverskov 
By, Bjæverskov vedrørende hegn omkring regn-
vandsbassinet, oplyste Banedanmark, at det er Vejdi-
rektoratets regnvandsbassin, og at de formentlig ikke 
opsætter hegn. 

Køge Kommune anførte vedrørende den private fæl-
lesvej, at kommunen ønsker vejen udformet således, 
at det ikke er muligt for uvedkommende at parkere 
på vejen. 

Banedanmark vil i samarbejde med vejmyndigheden 
i Køge Kommune og ejeren søge indkørslen til vejen 
ændret således, at den vil kunne benyttes af land-
brugsmaskiner med en bredde på op til ca. 4,20 me-
ter. I forbindelse med ændringen af indkørslen vil der 

f.eks. blive opsat af bom, hegn eller lignende, så det 
sikres, at uvedkommende ikke kan køre ind og parke-
re på den private fællesvej. 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte 
projekt. 

Kommissionen fastsatte herefter følgende særlige 
bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

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

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; per-
manente indgreb, servitutter, midlertidige arealer. 

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

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

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

Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser 
dikteres af indgrebets startstationering i forhold til 
stationeringslinjen. Det betyder, at stationeringen af 
de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortlø-
bende. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
indgrebets placering i forhold til banen: 

• h.s. = højre side set i stigende stationering 
• v.s. = venstre side set i stigende statione-

ring 
• b.s. = begge sider 

 

Køge Kommune 
Matr.nr. 17ci 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 33.786 – 33.861, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til sporskifter.  

Matr.nr. 3 
St. Salby By, Højelse 

Stationering: 33.861 – 35.122, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til sporskifter.  

Matr. nr. 20bu Bjæverskov 
By, Bjæverskov 

Stationering: 40.975 – 41.525, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til sporskifte. 

Matr.nr. 12k 
Bjæverskov By, Bjæverskov 

Stationering: 41.446 – 41.966, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til sporskifte.  
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Ekspropriation 

Kommissarius fremlagde Arealfortegnelse nr. 59, 
EKS_12SAE_KJK_LIS_0022, vers. 02.00, dateret 
den 6. marts 2017 over ejere og brugere af jordarea-
ler m.v., om hvis afståelse eller benyttelse, der vil 
blive spørgsmål til i anledning af anlæg af ny jernba-
nestrækning København – Ringsted over Køge, med 
tilhørende ekspropriationsplan TEKSX_1_033800_ 
536, ver.03.00, og TEKSX_1_040900_535, ver. 
03.00, begge dateret den 2. marts 2017. 

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

Medmindre andet fremgår under de enkelte løbenum-
re foretog kommissionen herefter den rekvirerede 
ekspropriation vedrørende de i fortegnelse nr. 59 
under lb. nre: 190, 209, 325 og 498 opførte ejen-
domme. 

Lb.nr. 190, matr.nr. 3, St. Salby By, Højelse, belig-
gende Klarkærvej 12, 4600 Køge.  
Ejeren Risbyholm ApS c/o Claus Clausen, Risby-
holmvej 5, 4622 Havdrup mødte sammen med søn-
nen Christian Clausen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Ejeren finder, at den af kommissionen anvendte jord-
pris i området, er under markedsprisen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, dog 
reduceres det eksproprierede areal med 50 m2 til 
8.235 m2. 

Det fremtidige skel langs adgangsvejen til jernbanen 
vil blive placeret i kørebanekanten, hvorved der ikke 
vil blive etableret en egentlig rabat langs vejen. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag. 

Lb.nr. 209, matr.nr. 20bu Bjæverskov By, Bjæver-
skov, beliggende Teglværksvej, 4632 Bjæverskov.  
For ejeren Thyra Ellen Langkilde, Bramstrup 1, 
Bramstrup, 5792 Årslev, mødte ægtefællen Niels 
Langkilde sammen med forpagter Hans Henning 
Lund Andersen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, dog 
med følgende ændringer til arealfortegnelsen: 

Det permanente areal (A) ændres fra 335 m2 til 445 
m2. Areal til komplementerende anlæg (D) ændres 
fra 1.330 m2 til 1.155 m2. 

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse 1.900 m2 á 18 kr.  
pr. m2  ........................................................ 34.200 kr. 
For areal til privat fællesvej 705 m2  
á 18 kr. pr. m2. ........................................... 12.690 kr. 
Skattekompensation  ..................................      200 kr. 
I alt  ............................................................ 47.090 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juli 
2017. 

f. Thyra Ellen Langkilde 
Niels Langkilde 

Lb.nr. 325, matr.nr. 17ci Ølby By, Højelse, beliggen-
de Overdrevsvejen 51 A, 4600 Køge.  
Ejeren Karl-Henrik Jørgensen, Lyngvej 37, 4600 
Køge mødte. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag 

Lb.nr. 498, matr.nr. 12k Bjæverskov By, Bjæver-
skov, beliggende Ringstedvej 522, 4100 Ringsted.  
Ejeren Hans Henning Lund Andersen, Kulerupvej 11, 
Regnemark, 4140 Borup mødte. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres det permanent eksproprierede areal (A) fra 
995 m2 til 950 m2. 

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse 950 m2 á 18 kr. pr. m2  .. 17.100 kr. 
Skattekompensation  ..................................      100 kr. 
I alt  ............................................................ 17.200 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juli 
2017. 

Hans Henning Lund Andersen 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

 
 
 

Helle S. Andersen 
 

Mogens Jensen    Bjarke Abel    Johannes Studstrup   Kathrine Bach Pedersen    
   

 Søren Kjerside Hansen 
 

Roar Juul Borgen     Heidi Evy Jørgensen     Malene Mølbak 
 
 
 

/Pia Pals 
 
 

Udskriftens rigtighed bekræftes 
 

Isabel Gottlieb 


