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Onsdag den 13. november 2013 kl. 9.30 samledes 

kommissionen ved kommunevejen Stubberupvejs 

overføring over jernbanen for at afholde en besigti-

gelsesforretning i anledning af udskiftning af vejbæ-

rende broer over jernbanen mellem Orehoved og Ho-

leby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-

priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-

portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-

nen, Søren G. Nielsen og Erik Larsen. Endvidere 

mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 

område udpegede medlemmer, Bent Jørgensen og 

Henning Alfred Rasmussen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 

Kjerside Hansen. 

Repræsentanten for Guldborgsund Kommune Lene 

Hatt havde meldt afbud. 

For Guldborgsund Kommune, Trafik og veje, mødte 

Jan Uhre-Nielsen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Inger Juhl 

Larsen, sektionschef Iben Marcus-Møller, ingeniør 

Jette Bernt Nielsen (NIRAS), og ingeniør Theis Tarp 

Rasmussen (NIRAS).  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev 7. oktober 2013 

fra Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt 

for kommissionen. 

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere: 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby - 

Stubberupvej med tilhørende oversigts- og 

besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_215000_141, 

TSYDT_3_215000_144 

TSYDT_4_215000_143. 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby 

– Hulemosevej med tilhørende oversigts- og 

besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_223980_161, 

TSYDT_3_223980_164 

TSYDT_4_223980_163. 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby 

– Nystedvej med tilhørende oversigts- og 

besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, TSYDX 1 

224620_171, TSYDT_3_224620_174 og 

TSYDT_4_224620_173. 

Ved dagens møde besigtigedes brostederne for veje-

ne Stubberupvej, Hulemosevej og Nystedvej. 

Følgende passerede: 

Banedanmark redegjorde for projektet. 

Baggrund 

Indledning 

I 2008 indgik Danmark og Tyskland en traktat om 

etablering af en fast forbindelse mellem de to lande 

over Femern Bælt. Med udgangspunkt i ovenstående 

traktat indgik regeringen sammen med Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det 

Radikale Venstre og Liberal Alliance i 2009 en tra-

fikaftale om de overordnede regler og principper for 

en grøn transportpolitik. Et af hovedformålene bag 
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den grønne transportpolitik er, at den kollektive 

transport skal udgøre størstedelen af fremtidens 

vækst i trafikken. 

Lovgrundlag 

Partierne bag trafikaftalen fra 2009 vedtog samme år 

”Lov om projektering af fast forbindelse over Femern 

Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark” (Lov nr. 

285 af 15. april 2009), der gør det muligt for Ba-

nedanmark at gå i gang med de indledende undersø-

gelser om, at de eksisterende jernbanestrækninger 

Vordingborg-Storstrømsbroen og Orehoved-Rødby 

Færge udbygges til dobbeltspor. Derudover skal 

jernbanestrækningen Ringsted-Rødby Færge elektri-

ficeres. 

I 2010-2011 er der gennemført en VVM-

undersøgelse for Femern Bælt-danske Jernbaneland-

anlæg Ringsted-Holeby ”Generelle forhold Ringsted-

Holeby, Miljøredegørelsen, hæfte 1 og 3, oktober 

2012”. Indeholdt i denne VVM-undersøgelse var 

ombygning af 17 vejbærende broer samt etablering af 

en ny vejbærende bro på strækningen Orehoved-

Holeby som forberedelse til elektrificering af bane-

strækningen. 

Vurdering af de miljømæssige påvirkninger i forbin-

delse med etablering af en forbindelse fra Ringsted til 

Femern blev gennemført med en offentlig høring af 

Miljøredegørelsen. Høringen er gennemført i perio-

den 11. februar-1. maj 2011, og der blev i den for-

bindelse afholdt 6 borgermøder langs strækningen 

Ringsted-Holeby. Resultatet af høringen er beskrevet 

i Banedanmarks høringsnotat ”Femern Bælt-danske 

jernbanelandanlæg, hæfte 1-3”. Høringen har ikke 

givet anledning til væsentlige ændringer af anlægs-

projektet. 

Der er endnu ikke vedtaget en egentlig anlægslov for 

udbygning af jernbanestrækningen fra Ringsted til 

Femern, men i 2013 blev ”Lov om elektrificering af 

jernbanen” (Lov nr. 609 af 12. juni 2013) vedtaget. 

Loven gør det muligt, når der foreligger politisk afta-

le herom, at forhøje eller udskifte vejbærende broer 

på strækningen mellem Ringsted og Rødby i forbin-

delse med elektrificering af jernbanestrækningen som 

første etape af banestrækningens udbygning. Ekspro-

priationerne til de anlæg, som beskrives i nærværen-

de forslag til tekniske bestemmelser m.v., vil derfor 

blive gennemført med hjemmel i Lov om elektrifice-

ring.  

 

 

Ringsted-Femern 

Banedanmark planlægger i årene 2014-2021 at ud-

bygge jernbanen fra Ringsted til Holeby, der leder 

togtrafikken frem til den kommende faste forbindelse 

over Femern Bælt. Udbygning af banestrækningen 

vil udgøre en styrkelse af infrastrukturen, idet stræk-

ningen forbinder Skandinavien med resten af Europa. 

Den nye bane medfører kortere rejsetider, da gods-og 

persontrafik, der i dag primært kører over Fyn og Jyl-

land, får afkortet rejsen med 160 kilometer. 

En del af det samlede projekt er anlæg af et ekstra 

spor langs den eksisterende banestrækning mellem 

Vordingborg og Storstrømsbroen samt fra Orehoved 

til Holeby, hvor banen kobles på den faste forbindel-

se over Femern Bælt. Det ekstra spor vil medvirke 

til, at kapaciteten kan øges, og rejsetiderne forkortes. 

Derudover skal jernbanen mellem Ringsted og Hole-

by elektrificeres. Det indebærer, at der skal sættes 

master op til strømførende ledninger og etableres 

fordelingsstationer, der skal levere strøm til banean-

lægget. En række vejbærende broer har i dag ikke til-

strækkelig højde over sporene til, at der er plads til 

kørestrømsanlægget, ligesom nogle broer ikke er til-

strækkelig lange til at kunne føre over to jernbane-

spor. Derfor skal disse broer rives ned og erstattes af 

nye broer med større dimensioner. 

Elektrificering af banestrækningen skal være med til 

at skabe rammerne for en langt mere moderne jern-

bane, der lever op til nutidens normer om bæredygtig 

transport. Ud over de miljømæssige gevinster sikrer 

omlægningen fra diesel til el, at den daglige drift bil-

liggøres. 

Myndighedstilladelser 

Projektets gennemførelse forudsætter, at anlægsmyn-

digheden indhenter et antal tilladelser fra andre of-

fentlige myndigheder. De væsentligste af tilladelser-

ne og dispensationerne er anført herunder: 

Naturbeskyttelsesloven 

Guldborgsund Kommune har i brev af 3. september 

2013 meddelt dispensation efter § 65, stk. 2 til ned-

rivning og efterfølgende forhøjelse af de vejbærende 

broer for kommunevejene Ved Teglskoven og Bir-

ketvej inden for skovbyggelinjen.  

Generel projektbeskrivelse 

Besigtigelsesmaterialet omhandler de fremrykkede 

arbejder, der af hensyn til den samlede tidsplan skal 

udføres tidligere end selve baneanlægsprojektet. De 

pågældende anlægsarbejder er de forberedende bro-
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arbejder, der skal muliggøre elektrificeringen. I dag 

har en række vejbærende broer ikke tilstrækkelig 

højde over sporene til, at der er plads til kørestrøms-

anlægget, eller tilstrækkelig længde til at kunne ræk-

ke over et ekstra jernbanespor. Derfor skal en række 

vejbærende broer på strækningen udskiftes med høje-

re og længere broer, der giver plads til kørestrømsan-

lægget og er forberedt for det ekstra spor. For enkelte 

broers vedkommende vil disse også blive bredere. 

Broer 

Udbygningen af banestrækningen vil berøre 19 vej-

bærende broer på strækningen mellem Orehoved og 

Holeby. 18 broer skal nedrives og 17 genopføres, så 

de modsvarer den nye elektrificerede dobbeltsporede 

jernbane. I ét tilfælde skal en eksisterende vejbæren-

de bro nedlægges helt. Derudover skal der opføres en 

ny vejbærende bro som erstatning for en eksisterende 

jernbaneoverkørsel, der nedlægges.  

Herunder følger en oversigt over de 19 vejbærende 

broer: 

Guldborgsund Kommune: 

 Gåbensevej (bro nr. 17517) 

 Sommersang (bro nr. 17518) 

 Ravnstrupvej (bro nr. 17540) 

 Tårngade (bro nr. 17542) 

 Eskilstrup Vestergade (bro nr. 17550 – ny 

bro) 

 Stubberupvej (bro nr. 17560) 

 Østerbrogade (bro nr. 17584) 

 Hulemosevej (bro nr. 17608) 

 Nystedvej (bro nr. 17610) 

 Ved Teglskoven (bro nr. 17628) 

 Birketvej (bro nr. 17632) 

 Bregningevej (bro nr. 17634) 

 Sakskøbingvej (bro nr. 17640) 

 Lille Mussevej (bro nr. 17644) 

 Karlebyvej (bro nr. 17652) 

Lolland Kommune: 

 Errindlevvej (bro nr. 17674) 

 Sognevejen (bro nr. 17676) 

 Højbygårdvej (bro nr. 17680) 

 Ladhavevej (bro nr. 17688) 

For de 17 broer, der nedrives og genopføres, bliver 

der tale om opførelse af nye højere og længere broer. 

Det betyder, at de skærende veje skal ændres og til-

passes det omgivende terræn, hvorved blandt andet 

vejenes skråninger rykkes tættere på de omkringlig-

gende ejendomme. Ved broen ved Sommersang, der 

nedrives uden at blive genopført, henvises vejtrafik-

ken til at krydse banen ved den nærliggende bro, Gå-

bensevej, idet der anlægges en ny vej langs banen. 

Nedrivning af broen ved Sommersang vil først blive 

udført i forbindelse med de senere anlægsarbejder til 

etablering af et ekstra spor på strækningen. 

Ved Eskilstrup Vestergade i Eskilstrup, hvor der skal 

etableres en ny vejbærende bro som erstatning for 

den eksisterende jernbaneoverkørsel, skal der ek-

sproprieres arealer til det nye vejanlæg. Den eksiste-

rende jernbaneoverkørsel på stedet lukkes efterføl-

gende permanent. 

Ejer- og vedligeholdelsesforhold ved de krydsende 

kommuneveje fortsætter, som de er i dag. Det vil si-

ge, at de vejbærende broer ejes af Banedanmark. 

Vedligeholdelse af broernes primære konstruktions-

dele inklusiv fugtisolering og rækværker på ramper 

samt glatførebekæmpelse og afvanding mv., bekostes 

af vejbestyrelserne (kommunerne). Ved de private 

veje vil det ligeledes være Banedanmark, der står for 

drift og vedligeholdelse af selve broerne, mens ve-

jejeren står for drift og vedligeholdelse i samme om-

fang som ved kommunale veje. 

Afvanding 

Ved ændringer af det eksisterende vejnet ved de be-

rørte brosteder skal det sikres, at vandet kan blive 

ledt væk. De eksisterende afvandingssystemer tilpas-

ses derfor de nye broers dimensioner og de nye om-

kringliggende vejanlæg. 

Ledningsarbejder 

Banedanmarks anlægsarbejder i forbindelse med de 

18 vejbærende broer nødvendiggør flytning eller for-

stærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Der 

kan nogle steder blive tale om at gennemføre afvær-

geforanstaltninger for at undgå ledningsflytninger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-

typer, såsom vand, varme, afløb, naturgas, el, tele og 

fiberkabler m.m. Samtlige ledningsarbejder skal som 

udgangspunkt være afsluttet, inden de egentlige an-

lægsarbejder påbegyndes ved det enkelte brosted. 

Der kan dog være forhold ved den enkelte ledning, 
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der bevirker, at den først kan flyttes i forbindelse 

med anlægsarbejdet. 

Som udgangspunkt skal de enkelte ledningsejere selv 

forestå ledningsarbejderne, herunder erhvervelse af 

nødvendige arealer og rettigheder samt registrering af 

de nye og omlagte ledninger. 

Banedanmark udarbejder ledningsprotokolaftaler 

med de enkelte ledningsejere. En ledningsprotokol 

indeholder alle nødvendige oplysninger vedrørende 

de pågældende ledningsomlægninger, herunder nær-

mere fastlæggelse af, hvem der er ansvarlig for pro-

jektering, udførelse, betaling, tidsplan og eventuelle 

servitutpålæg m.m. Alle ledningsprotokolaftaler fore-

lægges ekspropriationskommissionen til godkendel-

se. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om de nødven-

dige forhold, herunder betalingsforhold, kan disse fo-

relægges ekspropriationskommissionen. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, længde og 

tværprofil 

Linjeføring for det nye vejanlæg ved Eskilstrup Ve-

stergade fastlægges med udgangspunkt i gældende 

vejregler. For de øvrige overførte veje fastlægges lin-

jeføringen ud fra den eksisterende vejgeometri og 

gældende vejregler. 

Dimensioneringshastighed for vejtrafikken på de 

ombyggede vejoverføringer fastlægges i overens-

stemmelse med gældende vejregler. 

Tværprofilet for de vejbærende broer og dermed de 

skærende veje fastlægges med udgangspunkt i det 

eksisterende vejanlæg. Tværprofilet på de berørte 

brosteder/vejoverføringer udformes efter gældende 

vejregler. Dog vil der for Eskilstrup Vestergade være 

tale om en ny vejoverføring, som fastlægges ud fra 

det omgivende terræn og tilstødende vejes tværprofi-

ler. 

Ombygning af veje skal godkendes af de respektive 

vejmyndigheder. 

Planforhold, natur og miljø, veje, arkitektur, kul-

turhistoriske og rekreative interesser 

Projektet gennemføres i overensstemmelse med 

kommuneplanerne i de to berørte kommuner - Guld-

borgsund og Lolland - og udføres med respekt for 

landskabets særlige karaktertræk. 

For så vidt angår arealer, der er nødvendige for gen-

nemførelse af de forberedende arbejder for elektrifi-

cering af banestrækningen mellem Orehoved og Ho-

leby, varetages beskyttelsesmæssige hensyn efter na-

turbeskyttelsesloven og bevaringsmæssige hensyn ef-

ter museumsloven af transportministeren efter høring 

af Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Kulturstyrelsen 

samt et af Folketinget nedsat udvalg (jf. elektrifice-

ringslovens § 4).  

Kulturhistoriske forhold 

Museum Lolland-Falster har tidligere vurderet, at der 

kan være væsentlige fortidsminder i forbindelse med 

de 18 bro- og vejsteder, og vil derfor udføre arkæo-

logiske forundersøgelser på de arealer, som ekspro-

prieres midlertidigt eller permanent til brug for bro-

anlægsarbejderne. 

Hvis der under udgravningerne sker fund af kulturhi-

storisk karakter, kan det medføre en forlængelse af 

den planlagte anlægsperiode og i sin yderste konse-

kvens en forsinkelse af det samlede anlæg. 

Beskyttet natur 

Såfremt der er registreret fredede fortidsminder, be-

skyttelseslinjer omkring disse eller beskyttede natur-

typer, der skal tages højde for, vil dette blive beskre-

vet for hvert enkelt brosted under afsnit 4.4. Der vil 

blive søgt om dispensation for hvert enkelt forhold 

hos de relevante myndigheder. 

Vejforhold 

I forbindelse med ændringer af de eksisterende veje 

vil Banedanmark fremsende et foreløbigt vejprojekt 

til udtalelse hos vejmyndigheden, så det kan afklares, 

om det foreslåede vejprojekt kan realiseres. Når en-

treprenøren har planlagt anlægsarbejdet endeligt, vil 

vejprojektet blive fremsendt til vejmyndighedens ud-

talelse.  

Servitutter 

Eldrift 

Samtlige naboejendomme til det elektrificerede ba-

neanlæg pålægges servitut om eldrift i forbindelse 

med ekspropriation til den samlede baneudvidelse. 

Servitutten pålægger restriktioner med hensyn til 

højde på og nærhed af bevoksning, bygninger og lig-

nende i forhold til ledningsanlæggene.  

Sikring af øvrige anlæg 

Ved vejoverføringerne kan det blive nødvendigt at 

pålægge servitut om fri oversigt i overensstemmelse 

med vejreglerne. 
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Langs de eksisterende kommunale veje, hvor nabo-

ejendommene i forvejen er pålagt byggelinjer, fast-

holdes eksisterende byggelinjer uden ændringer.  

I det omfang, der etableres støttevægge i forbindelse 

med ændringerne ved det enkelte brosted, kan det 

blive nødvendigt at sikre anlægget med servitut, her-

under også bestemmelser om vejadgang til støtte-

væggene ved fremtidige tilsyn og vedligeholdelses-

arbejder. 

Det endelige behov for nye servitutpålæg vil blive 

afklaret inden ekspropriationsforretningen. 

Ekspropriation 

I henhold til lov om elektrificering af jernbanen vil 

de nødvendige arealer til fremrykkede broanlægsar-

bejder blive erhvervet ved ekspropriation efter reg-

lerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation 

vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). 

Eventuelle privatretlige servitutter, som er i konflikt 

med anlægsprojektet, vil ligeledes blive eksproprieret 

i henhold til Statsekspropriationsloven. 

Denne besigtigelsesforretning og efterfølgende ek-

spropriationsforretning omhandler alene erhvervelse 

af arealer og rettigheder til at gennemføre de frem-

rykkede arbejder. På et senere tidspunkt vil der blive 

afholdt besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, 

hvor der skal erhverves rettigheder til selve udbyg-

ningen og til elektrificering af jernbaneanlægget på 

strækningen fra Orehoved til Holeby. 

I forbindelse med anlægsarbejderne ved de 19 vejbæ-

rende broer er det nødvendigt at erhverve permanente 

arealer som følge af, at broerne gøres længere og hø-

jere. Derudover er det nødvendigt at erhverve midler-

tidige arbejdsarealer til brug for anlægsarbejdet, til 

arbejdspladser samt til maskin- og materialeoplag. 

De midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 

blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 

Nogle arbejdsarealer skal dog også anvendes i for-

bindelse med selve udbygningen af banestrækningen, 

men dette vil fremgå af den senere ekspropriations-

forretning. 

Anlægsfasen 

Banedanmark ønsker at igangsætte de fremrykkede 

anlægsarbejder i sommeren 2014, og anlægsperioden 

for hver lokalitet forventes at være 11–18 måneder. 

Det forventes, at alle de fremrykkede arbejder er af-

sluttet i tredje kvartal af 2016. 

 

Vejtrafikken 

Da de eksisterende vejoverføringer for 17 af lokalite-

terne nedrives og genopføres, skal trafikken på de 

skærende veje omlægges midlertidigt. For lokalite-

ten, hvor den eksisterende bro skal nedlægges per-

manent, vil der blive anlagt en ny vej langs jernba-

nen, så vejtrafikken kan krydse banen ved den nær-

liggende bro. For den sidste lokalitet er der tale om 

opførelse af en ny vejbærende bro og nedlæggelse af 

en eksisterende jernbaneoverkørsel, og også her om-

lægges trafikken midlertidigt i anlægsperioden. Når 

den eksisterende vej lukkes permanent, vil der ske 

permanente trafikomlægninger. Der sikres såvel un-

der midlertidige omlægninger som i den permanente 

situation fornøden adgang for redningskøretøjer. 

Togtrafikken 

Togtrafikken vil blive opretholdt i hele anlægsperio-

den for de fremrykkede broanlægsarbejder. Det er 

dog nødvendigt at gennemføre enkelte kortvarige 

sporspærringer. 

Støj og vibrationer 

Kommunerne er miljømyndighed i forbindelse med 

bygge- og anlægsarbejder og fastsætter således even-

tuelle grænseværdier for støj under anlægsarbejdet 

omkring boliger og støjfølsomme områder.  

I dette tilfælde har Guldborgsund og Lolland Kom-

mune fastlagt følgende støjgrænser: 

 hverdage i tidsrummet 7-18 og lørdage 7-14: 

70 dB(A) 

 

 aften i tidsrummet 18-22, lørdage 14-22 samt 

søn- og helligdage: 45 dB(A) 

 

 nat i tidsrummet 22-07: 40 dB(A) 

Det skal understreges, at ovenstående grænseværdier 

er gennemsnitsværdier for den pågældende periode. 

Der kan derfor godt forekomme støj, der periodevis 

overskrider for eksempel 70 dB(A) mellem 7 og 18 

på hverdage, så længe den gennemsnitlige støj ikke 

overskrider støjgrænsen. 

Støj 

Det vurderes, at det for nogle af de ejendomme, der 

ligger nærmest arbejdsstederne, ikke vil være muligt 

at overholde de gennemsnitlige grænseværdier for støj 

under anlægsarbejdet. Langt størstedelen af anlægsar-

bejderne udføres inden for normal arbejdstid på hver-
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dage, men det kan forudses at blive nødvendigt at ud-

føre enkelte støjende arbejder uden for normal ar-

bejdstid. 

De primære kilder til støjbelastning un-

der anlægsarbejdet vil være: 

 Nedrivning af eksisterende broer 

 Entreprenørkørsel og materialehåndtering 

ved arbejdsveje og arbejdspladser ved de en-

kelte lokaliteter 

 Nedbringning af spuns 

Såfremt særligt støjende arbejder såsom 

nedrivning af broer og nedbringning af 

spuns udføres i de støjfølsomme perio-

der, kan dette kun ske, hvis den pågæl-

dende kommune har dispenseret fra 

støjgrænserne, og naboerne forudgående 

er orienteret om det. Anlægsarbejderne 

vil i alle tilfælde blive søgt udført, så 

støjbelastningen af naboerne er mindst 

mulig. 

Vibrationer i anlægsfasen 

I forbindelse med anlægsarbejder kan der forventes 

vibrationer i nærområdet for den enkelte bro. Den ar-

bejdsproces, der medfører størst risiko for vibrati-

onsgener, er nedbringning af spuns. Anlægsaktivite-

terne forventes ikke at give anledning til overskridel-

se af de vejledende grænser for bygningsskadelige 

vibrationer, selvom vibrationerne vil være mærkbare. 

Banedanmark vil – efter nærmere vurdering – foreta-

ge en bygningsregistrering af nærliggende ejendom-

me, inden anlægsarbejderne igangsættes. I særlige til-

fælde kan det blive aktuelt at foretage en løbende 

overvågning af nærliggende ejendomme for at undgå 

bygningsskadelige vibrationer. Der kan for eksempel 

opsættes vibrationsmålere på udvalgte bygninger, så-

ledes at grænseværdierne overholdes. 

Særlige bestemmelser vedrørende de enkelte bro-

er 

Jernbanens kilometrering begynder i km 0 ved Kø-

benhavn H med retning mod Lolland/Falster. På 

strækningen fra Orehoved til Holeby har kilometre-

ringen udgangspunkt i km 126.600. I dette projekt er 

stationeringslinjen fastsat med udgangspunkt i st. 

200.062. Stationeringen stiger i retning mod Rødby. 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 

spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigel-

sesplaner og er anvendt i de nedenstående særlige be-

stemmelser. 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 

som betegnelse for stationeringsside: 

bvs. = banens venstre side 

bhs. = banens højre side 

bbs. = banens begge sider 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til statio-

neringsretningen.  

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til det 

samlede indgrebs udstrækning på planerne. 

Stubberupvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_215000_141 Besigtigelsesplan – Stubberupvej 1:1.000 A 

TSYDT_3_215000_144 Tværsnit – Stubberupvej 1:100 A 

TSYDT_4_215000_143 Længdesnit – Stubberupvej 1:1000 A 
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Brostedet Stubberupvej er beliggende på Falster ca. 6 

km nord for Nykøbing Falster og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Stubberupvej er mindre tra-

fikeret, og der er i dag afmærket med dobbelte spær-

relinjer samt cykelsti langs vejen. Den samlede bred-

de på broen/vejen er ca. 8 meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere, længere og bredere bro. Af hensyn 

til elektrificeringen forhøjes brobygværket med ca. 

1,2 meter. Derudover skal den nye bro udføres, så 

den er klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på 

strækningen. Den samlede bredde på den nye bro/vej 

Stubberupvej vil være ca. 9 meter bestående af 2 kø-

respor på hver 3 meter samt kantbaner på 1,5 meter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Stubberupvej er fastsat til 60 km/t, og den skiltede 

hastighed bliver fastsat til 60 km/t. Der etableres au-

toværn og dobbelte spærrelinjer henover broen med 

varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere, længere og brede-

re, skal der foretages tilpasninger i forhold til det 

omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 

ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 

nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

Ejendommene matr.nr. 7e, 7x og 40 Stubberup By, 

Tingsted har  

vejadgang langs den nordlige side af Stubberupvej. 

For at kunne opretholde vejadgangen til ejendomme-

ne vil der blive etableret støttevæg på strækningen ud 

for matr.nr. 7e og 7x Stubberup By, Tingsted. Det er 

dog nødvendigt at inddrage en del af denne adgangs-

vej som arbejdsareal, og der vil derfor blive etableret 

alternativ adgang til ejendommen matr.nr. 7e Stubbe-

rup By, Tingsted, i anlægsperioden. Der etableres og-

så støttevæg ud for beboelsesejendommen på matr.nr. 

7f Stubberup By, Tingsted. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På både den østlige og vestlige side 

af banen er der behov for mere arbejdsareal til brug 

for maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejdsarealer-

ne til maskin- og materialeoplag vil blive indhegnet, 

mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsperioden lukkes den del af Stubbe-

rupvej, der berøres af anlægsprojektet, for al trafik, 

og der vil blive etableret omkørsel via Stationsvej, 

Trættevejen, Kraghave Møllevej og Gåbensevej. 

Cyklister og fodgængere kan benytte stitunnelen ved 

Nordensvej eller Stubberupvej.  

Under anlægsarbejdet vil arbejdskørsel til og fra ar-

bejdspladsen ske på begge sider af banen via det of-

fentlige vejnet og på den vestlige side af banen paral-

lelt med eksisterende adgangsvej til ejendommene 

matr.nr. 7e, 7x og 40 Stubberup By, Tingsted. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 

og opførelse af den nye bro Stubberupvej forventes at 

vare ca. 13 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse. 

Forlods overtagelse 

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern 

Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (Lov nr. 

285 af 15/04/2009) muliggør, at ejere, der berøres 

særlig indgribende af projekteringen og har særlige 

personlige grunde, kan begære deres ejendom over-

taget, før ekspropriation er mulig.  

Matr.nr. 40 Stubberup By, Tingsted, Stubberupvej 

45, 4800 Nykøbing F. er forlods overtaget af Ba-

nedanmark. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra marts 2015 til 

november 2015. 

Ejeren af matr. nr. 8a m.fl. Stubberup By, Tingsted 

påpegede, at den midlertidige lukning af broen i 

vækstsæsonen 2015 vil medføre, at han får en bety-

delig omvej til sine jorder vest for jernbanen. Han 

oplyste, at hans maskiner ikke kan komme under 

jernbanen ved Trættevejen, og at han derfor skal over 

Nykøbing hver gang, han skal til jorderne vest for 

jernbanen. Han rejste på den baggrund spørgsmål 

om, hvorvidt lukningen af broen berettiger ham til 

erstatning for omvej. 

Kommissarius oplyste, erstatningsspørgsmålet vil 

blive behandlet ved den senere ekspropriationsforret-

ning. 

Ejeren af matr. 8a m.fl. spurgte endvidere til mulig-

heden for at benytte den eksisterende adgangsvej til 

bl.a. ejendommen matr. nr. 7e som arbejdsvej, i ste-
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det for at anlægge en arbejdsvej ”uden på adgangsve-

jen” på matr. nr. 7x som foreslået. 

Banedanmark oplyste, at det af sikkerhedshensyn er 

nødvendigt at adskille arbejdstrafik fra trafik til og 

fra beboelsesejendommen på matr. nr. 7e. 

Ejeren af matr. 8a m.fl. oplyste i øvrigt, at der ligger 

en drænledning under Stubberupvej mellem matr. nr. 

8u og 8t, men at han ikke ved præcist, hvor ledningen 

ligger. Han foreslog, at der sættes en brønd på hver 

side af vejen over ledningen. Banedanmark vil se 

nærmere på muligheden herfor.   

Banedanmark oplyste, at indgreb i haven ved byg-

ningerne på matr. nr. 8a vil blive søgt undgået. 

Ejeren af matr. nr. 7f Stubberup By, Tingsted fore-

slog, at den nye bro forskydes mod syd, således at 

Stubberupvej på dette sted får et mere retlinet forløb. 

Forslaget indebærer, at hans ejendom, der i en perio-

de har været udlejet, må totaleksproprieres. Han op-

lyste, at han tidligere har fremsat dette forslag i for-

bindelse med VVM-høringen. 

Banedanmark afviste forslaget. Banedanmark anfør-

te, at en udretning af vejen ikke er nødvendig af hen-

syn til baneprojektet og at en sideflytning af broen og 

vejen vil fordyre projektet ganske betydeligt.  

Ejeren af matr.nr. 7e Stubberup By, Tingsted tilken-

degav, at hun ikke havde bemærkninger til projektet. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen finder ikke, at der grundlag for at 

flytte broen og vejen som foreslået af ejeren af 

matr.nr. 7f under hensyn til de meromkostninger, 

som dette vil medføre for projektet. Det bemærkes, at 

det af Banedanmark er oplyst, at en flytning af Stub-

berupvej mod syd ikke ville betyde, at en totalek-

spropriation af ejendommen matr. nr. 40 Stubberup 

By, Tingsted kunne have været undgået. 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-

mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 

følgende særlige bestemmelser: 

St. 214.901-215.118 bbs. 

Matr.nr. 7x, 8a, 8t og 8u Stubberup By, Tingsted, 

Stationsvej 38, 4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Stubberupvej. 

Ejendommens overkørsler til Stubberupvej reguleres 

i fornødent omfang. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 214.906-214.985 bhs. 

Matr.nr. 40 Stubberup By, Tingsted, Stubberupvej 

45, 4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Stubberupvej. 

St. 214.908-215.068 bhs. 

Matr.nr. 44 Stubberup By, Tingsted, Stationsvej 994, 

4800 Nykøbing F 

Der overføres permanent areal til regulering af kom-

munevejen Stubberupvej. 

St. 214.924-215.113 bbs. 

Stubberupvej (kommunevej), litra ”m” og ”r”, Stub-

berup By, Tingsted 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres ret til etablering af støttevæg. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 214.982-214.984 bhs. 

Matr.nr. 7e Stubberup By, Tingsted, Stubberupvej 

43, 4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 215.017-215.032 bhs. 

Matr.nr. 7f Stubberup By, Tingsted, Stubberupvej 46, 

4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Stubberupvej. 

Der eksproprieres ret til etablering af støttevæg. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Hulemosevej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 
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Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_223980_161 Besigtigelsesplan – Hulemosevej 1:1.000 A 

TSYDT_3_223980_164 Tværsnit – Hulemosevej 1:100 A 

TSYDT_4_223980_163 Længdesnit – Hulemosevej 1:1.000 A 

    

Brostedet Hulemosevej er beliggende på Lolland ca. 

3 km vest for Nykøbing Falster og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Hulemosevej er mindre tra-

fikeret, og der er afmærkning med dobbelte spærre-

linjer. Den samlede bredde på broen/vejen er i dag 

ca. 7,7 meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere, længere og bredere bro. Af hensyn 

til elektrificeringen forhøjes brobygværket med ca. 

1,5 meter. Derudover skal den nye bro udføres, så 

den er klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på 

strækningen. Den samlede bredde på den nye bro/vej 

Hulemosevej vil være ca. 8,5 meter bestående af 2 

kørebaner på hver 3,25 meter samt kantbaner på 1 

meter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Hulemosevej er fastsat til 70 km/t, og den skiltede 

hastighed bliver som i dag 60 km/t. Der etableres au-

toværn, ligesom der etableres dobbelte spærrelinjer 

henover broen med varslingslinjer både før og efter.  

Da bygværket både bliver højere, længere og brede-

re, skal der foretages tilpasninger i forhold til det 

omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 

ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 

nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

Anlægsarbejdet medfører ligeledes ændring i ad-

gangsforholdene, og det vil derfor være nødvendigt 

at erhverve arealer til omlægning af disse. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den vestlige side af Hulemosevej 

er der behov for mere arbejdsareal til brug for 

maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne 

til maskin- og materialeoplag vil blive indhegnet, 

mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsarbejdet lukkes Hulemosevej for al 

trafik. Der vil blive etableret omkørsel ad Vadebro-

vej, Nystedvej og Sakskøbingvej, mens cyklister og 

fodgængere kan benytte Engmosevej. 

Under anlægsarbejdet vil arbejdskørsel til og fra ar-

bejdspladsen ske på begge sider af banen via det of-

fentlige vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 

og opførelse af den nye bro Hulemosevej forventes at 

vare ca. 17 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse for etablering af arbejdsarealer indenfor kyst-

nærhedszonen. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 13 måneder fra maj 2014 til maj 

2015. 

Ejerne af beboelsesejendommene matr.nr. 12bk, 12bi 

og 12bh Nagelsti By, Toreby anmodede om, at Hu-

lemosevej forskydes mod vest, således at indgreb i 

deres ejendomme helt kan undgås. De fremhævede, 

at projektet, som det ligger, griber ganske alvorligt 

ind i deres ejendomme, og at fjernelsen af beplant-

ningen ud mod Hulemosevej vil åbne deres haver for 

indblik m.m. fra vejen.  

Ejeren af matr.nr. 12do Nagelsti By, Toreby (Kirsti-

neberg A/S) frarådede en flytning af vejen, da dette 

vil forøge indgrebet i denne ejendom, der anvendes 

til potteproduktion af nordmannsgraner til eksport.   

Banedanmark fandt, at linjeføringen for Hulemosevej 

bør fastholdes. Det blev oplyst, at den nye bro samt 

vejanlægget er projekteret med udgangspunkt i Hu-
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lemosevejs nuværende midtlinje. En flytning af vej 

og bro vil øge udgifterne til projektet betydeligt og 

vil medføre større arealindgreb i matr.nr. 12do på den 

modsatte side af vejen. 

I forhold til ejendommen matr.nr. 12bh Nagelsti By, 

Toreby, tilkendegav Banedanmark, at man vil se på 

muligheden for at justere i projektet, således at ind-

greb i ejendommen, herunder fjernelse af hækken, 

om muligt helt kan undgås. 

For så vidt angår ejendommene matr.nr. 12bi og 

12bk Nagelsti By, Toreby, oplyste Banedanmark, at 

det principielt vil være muligt at begrænse indgrebet i 

ejendommene ved at ændre afvandingskonstruktio-

nen fra vejanlægget, således at der laves et mindre 

trug. En ændret trugkonstruktion vil reducere areal-

indgrebet med ca. 1 m i bredden, men vil samtidig 

øge risikoen for, at der løber vand ned i haverne ved 

store regnmængder. En ændring af trugkonstruktio-

nen skal i givet fald omfatte begge ejendomme.  

Det blev aftalt, at ejerne af de to ejendomme skulle 

overveje, hvilken trugkonstruktion de ønsker og give 

Banedanmark meddelelse herom.  

Ejerne af matr. nr. 12bk, 12bi og 12bh Nagelsti By, 

Toreby, har i brev af 5. december 2013 med bilag 

gentaget deres ønske om, at Hulemosevej forskydes 

mod vest, så ejendommene ikke berøres arealmæssigt 

af projektet. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, øn-

sker de, at der laves en trugkonstruktion med en 

bredde på 3 m under forudsætning af at dette mulig-

gør, at træerne på matr.nr. 12bk bliver stående.  

Ejeren af matr.nr. 20a, 20s og 12do Nagelsti By, To-

reby og 44a Toreby By, Toreby (Kirstineberg A/S) 

ønskede generelt arealindgrebene i ejendommene be-

grænset mest muligt af hensyn til produktionen af 

nordmansgraner på arealerne. 

Det blev oplyst, at Banedanmark og ejeren allerede 

er i dialog om muligheden for at begrænse indgrebe-

ne.  

På matr.nr. 12do vil Banedanmark forsøge at be-

grænse arbejdsarealet bl.a. ved at anvende en eksiste-

rende driftsvej langs med Hulemosevej som ad-

gangsvej til Banedanmarks areal langs jernbanen. 

På matr.nr. 20s vil Banedanmark reducere både ar-

bejdsarealet og det permanente arealindgreb ved at 

den private fællesvej langs skellet mod matr.nr. 12bl 

og 12 bk m.fl. gøres stejlere på det sidste stykke 

nærmest Hulemosevej. 

En fremmødt repræsentant for Nagelsti Bylaug, der 

har vejret til den private fællesvej, tilkendegav, at 

man kunne acceptere en sådan løsning, når blot det 

blev sikret, at vejretten kunne udnyttes som hidtil. 

Det blev aftalt, at arbejdsarealet til broarbejdspladsen 

på matr.nr. 44a flyttes til matr.nr. 20a på den modsat-

te side af Hulemosevej. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen finder ikke, at der grundlag for at 

ændre Hulemosevejs linjeføring som ønsket af ejerne 

af matr.nr. 12bk, 12bi og 12bh Nagelsti By, Toreby 

under hensyn til de meromkostninger, som dette vil 

medføre for projektet.  

Banedanmark har efterfølgende oplyst, at det vil væ-

re muligt helt at undgå indgreb i ejendommen matr. 

nr. 12bh (Krumningen 15). Banedanmark har endvi-

dere oplyst, at selv om truget, der skal aftage vej-

vand, gøres smallere, skal der fortsat etableres anlæg 

på matr. nr. 12bk hvorfor det ikke kan undgås at nog-

le af træerne på ejendommen skal fældes. Kommissi-

onen har noteret sig Banedanmarks oplysninger. 

Kommissionen forudsætter, at Banedanmark herefter 

aftaler endeligt med ejerne af matr. nr. 12 bk og 12 

bi, hvilken trugkonstruktion de ønsker. 

Kommissionen kan tilslutte sig, at arealindgrebene i 

matr.nr. 20a, 20s og 12do Nagelsti By, Toreby og 

44a Toreby By, Toreby søges reduceret som drøftet 

og aftalt med ejeren ved besigtigelsen. 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-

mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 

følgende særlige bestemmelser: 

St. 223.862-224.019 bbs. 

Matr.nr. 12do, 20a, 20s Nagelsti By, Toreby, og 44a 

Toreby By, Toreby, Hulemosevej 23, 4800 Nykøbing 

F 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Hulemosevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 223.920-224.010 bbs. 

Hulemosevej (kommunevej), litra”m” Nagelsti By, 

Toreby og litra ”f” og ”ak” Toreby By, Toreby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 
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Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 223.970-223.983 bvs. 

Matr.nr. 12bk Nagelsti By, Toreby, Krummingen 19, 

4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Hulemosevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 223.975-224.089 bvs. 

Matr.nr. 115a Toreby By, Toreby, Hulemosevej 994, 

4800 Nykøbing F  

Baneareal 

Der overføres areal til regulering af kommunevejen 

Hulemosevej. 

St. 223.980-223.994 bvs. 

Matr.nr. 12bi Nagelsti By, Toreby, Krummingen 17, 

4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Hulemosevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Nystedvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_224620_171 Besigtigelsesplan – Nystedvej 1:1.000 A 

TSYDT_3_224620_174 Tværsnit – Nystedvej 1:100 A 

TSYDT_4_224620_173 Længdesnit – Nystedvej 1:1000 A 

 

Brostedet Nystedvej er beliggende på Lolland ca. 4 

km sydvest for Nykøbing Falster og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Nystedvej betegnes som en 

middel trafikeret vej og er afmærket med dobbelte 

spærrelinjer samt varslingslinjer før og efter broen. 

Den samlede bredde på broen/vejen er i dag ca. 13,6 

meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere og længere bro. Af hensyn til elek-

trificeringen forhøjes brobygværket med ca. 1 meter. 

Derudover skal den nye bro udføres, så den er klar til 

anlæg af et ekstra jernbanespor på strækningen. Den 

samlede bredde på den nye bro/vej Nystedvej vil bli-

ve ca. 9,5 meter bestående af 2 kørespor på 3,25 me-

ter og kantbane på 1,5 meter i begge sider af vejen. 

Den nye bro bliver således smallere end den eksiste-

rende, hvilket skyldes, at den eksisterende bro har et 

bredt uudnyttet betonareal i begge sider, mens den 

nye bro vil være tilpasset det kommende vejprofil. 

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Nystedvej er fastsat til 90 km/t, mens den skiltede 

hastighed fortsat bliver 70 km/t. Der etableres auto 

 

værn, ligesom der afmærkes med dobbelte spærrelin-

jer henover broen med varslingslinjer både før og ef-

ter. 

Da bygværket både bliver højere og længere, skal der 

foretages tilpasninger i forhold til det omgivende ter-

ræn. Skråningsanlægget vil brede sig ind på de tilstø-

dende ejendomme, og det er derfor nødvendigt at er-

hverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den vestlige side af Nystedvej 

både nord og syd for banen er der behov for mere ar-

bejdsareal til brug for maskin-, jord- og materialeop-

lag. Arbejdsarealerne til maskin- og materialeoplag 

vil blive indhegnet, mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsperioden lukkes den del af Ny-

stedvej, der berøres af anlægsarbejdet, for al trafik, 
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og der vil blive etableret omkørsel via Sakskøbing-

vej, Hulemosevej og Bymarken.  

Under anlægsarbejdet vil arbejdskørsel til og fra ar-

bejdspladsen ske på begge sider af banen via det of-

fentlige vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 

og opførelse af den nye bro Nystedvej forventes at 

vare ca. 12 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse for etablering af arbejdsarealer indenfor kyst-

nærhedszonen. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 8 måneder fra februar 2016 til 

september 2016. 

Ejeren af matr.nr. 24c Toreby By, Toreby (SRK 

Ejendomme Aps) anførte, at der er etableret jordvar-

meanlæg på ejendommen, som berøres af det viste 

arbejdsareal. 

Banedanmark tilkendegav, at man vil indskrænke ar-

bejdsarealet i hjørnet af ejendommen mod Nystedvej 

og jernbane, så jordvarmeanlægget ikke berøres. 

De fremmødte ejere af ejendommene matr.nr. 9a Na-

gelsti by, Toreby og 29a og 44fb Toreby By, Toreby 

tilkendegav, at de ikke havde bemærkninger til pro-

jektet. 

Der blev spurgt til omlægningen af vejtrafikken, 

mens den nye bro over banen bygges. 

Banedanmark redegjorde for, hvordan trafikken tæn-

kes omlagt i anlægsperioden. Det blev oplyst, at for-

slaget til omlægning af trafikken er udarbejdet efter 

drøftelse med Guldborgsund Kommune. 

Flere af de fremmødte fandt den foreslåede omlæg-

ning af trafikken uhensigtsmæssig. Omlægningen in-

debærer bl.a., at trafikken føres gennem Nagelsti. Det 

blev fremført, at vejen er meget smal, og at to lastbi-

ler ikke kan passere hinanden. Desuden er der mange 

børn, der benytter vejen, når de cykler til og fra sko-

le. Det blev foreslået, at trafikken i stedet omlægges 

gennem Toreby.  

Kommissionsmedlem Bent Jørgensen, der er udpeget 

af Guldborgsund Kommune, gav tilsagn om at ville 

tage initiativ til et møde med de berørte borgere om 

trafikomlægningen. Kommunen vil herefter tage 

spørgsmålet op med Banedanmark. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte anlægsmyndighedens for-

slag og fastsatte følgende særlige bestemmelser: 

St. 224.602-224.823 bbs. 

Nystedvej (kommunevej), litra ”l” og ”ao” Toreby 

By, Toreby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 224.623-224.693 bvs. 

Matr.nr. 24c Toreby By, Toreby, Vadebrovej 36, 

4891 Toreby L 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Vadebrovej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 224.623-224.654 bhs. 

Matr.nr. 44fb Toreby By, Toreby, Hulemosevej 23, 

4800 Nykøbing F 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 224.628-224.708 bvs. 

Vadebrovej (kommunevej), litra ”az” Toreby By, To-

reby,  

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 224.632-224.811 bvs. 

Matr.nr. 9a Nagelsti By, Toreby, Nystedvej 12, 4891 

Toreby L 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejene Nystedvej og Vadebrovej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 
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St. 224.632-224.653 bhs. 

Matr.nr. 44ey Toreby By, Toreby, Nystedvej 39, 

4891 Toreby L 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 224.645-224.846 bhs. 

Matr.nr. 115a Toreby By, Toreby, Hulemosevej 994, 

4800 Nykøbing F 

Der overføres permanent areal til regulering af kom-

munevejen Pommer Alle. 

St. 224.674-224.757 bhs. 

Pommer Alle (kommunevej), litra ”æ” Toreby By, 

Toreby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 224.728-224.846 bvs. 

Matr.nr. 29a Toreby By, Toreby, Nystedvej 8, 4891 

Toreby L  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 

 

 

 

 

Torsdag den 14. november 2013 kl. 9.00 samledes 

kommissionen ved kommunevejen Ved Teglskovens 

overføring over jernbanen for at fortsætte besigtigel-

sesforretningen i anledning af udskiftning af vejbæ-

rende broer over jernbanen mellem Orehoved og Ho-

leby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  

Deltagerne var de samme som ved mødet den 13. no-

vember 2013. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs. 

Ved dagens møde besigtigedes brostederne for veje-

ne Ved Teglskoven, Bregningevej og Sakskøbingvej. 

Kommissarius fremlagde: 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby 

– Ved Teglskoven med tilhørende oversigts- 

og besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_229640_181, 

TSYDT_3_229640_184 

TSYDT_4_229640_183. 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby 

– Bregningevej med tilhørende oversigts- og 

besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_233020_201, 

TSYDT_3_233020_204 

TSYDT_4_233020_203. 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby 

– Sakskøbingvej med tilhørende oversigts- 

og besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_235220_211, 

TSYDT_3_235220_214 

TSYDT_4_235220_213. 

Følgende passerede: 

Ved Teglskoven 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 
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Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_229640_181 Besigtigelsesplan – Ved Teglskoven 1:1.000 A 

TSYDT_3_229640_184 Tværsnit – Ved Teglskoven 1:100 A 

TSYDT_4_229640_183 Længdesnit – Ved Teglskoven 1:1.000 A 

 

Brostedet Ved Teglskoven er beliggende på Lolland 

ca. 10 km sydvest for Nykøbing Falster og fører en 

tosporet kommunevej over banen. Ved Teglskoven er 

mindre trafikeret, og der er i dag ingen afmærkning 

på vejen, ligesom der heller ikke er en skiltet ha-

stighed for vejen. Den samlede bredde på bro-

en/vejen er ca. 6,5 meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny, højere, bredere og længere bro. Af hen-

syn til elektrificeringen forhøjes brobygværket med 

cirka 1 meter. Derudover skal den nye bro udføres, så 

den er klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på 

strækningen. Den samlede bredde på den nye bro/vej 

Ved Teglskoven vil være ca. 7 meter bestående af 2 

kørebaner på hver 2,8 meter samt kantbaner på 0,75 

meter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Ved Teglskoven er fastsat til 80 km/t, men den skil-

tede hastighed bliver 70 km/t. Der etableres auto-

værn, ligesom der etableres dobbelte spærrelinjer 

henover broen med varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere og bredere, skal der 

foretages tilpasninger i forhold til det omgivende ter-

ræn. Skråningsanlægget vil brede sig ind på de tilstø-

dende ejendomme, og det er derfor nødvendigt at er-

hverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den østlige side af Ved Teglsko-

ven både nord og syd for banen er der behov for me-

re arbejdsareal til brug for maskin-, jord- og materia-

leoplag. Arbejdsarealerne til maskin- og materialeop-

lag vil blive indhegnet, mens anlægsarbejderne fore-

går. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsarbejdet lukkes Ved Teglskoven  

 

for al trafik, og der vil blive etableret omkørsel via 

Skovstræde.  

Arbejdskørsel til og fra arbejdspladsen sker på begge 

sider af banen via det offentlige vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 

og opførelse af den nye bro Ved Teglskoven forven-

tes at vare ca. 13 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Anlægsarbejderne omkring Ved Teglskoven berører 

arealer, der er omfattet af skovbyggelinjen, jf. Natur-

beskyttelseslovens § 17. Guldborgsund Kommune er 

søgt om dispensation. 

Der er fredskov på den del af ejendommen matr.nr. 

110 Flintinge By, Toreby, der er omfattet af anlægs-

arbejderne, og der er derfor begrænsninger i anven-

delsen af arealet jf. Skovloven § 6 og 11. Natursty-

relsen er søgt om dispensation  

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse for etablering af arbejdsarealer indenfor 

Kystnærhedszonen. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra november 2014 

til juli 2015. 

Ejerne af matr.nr. 28a og 28e Flintinge By, Toreby 

påpegede, at den midlertidige lukning af broen giver 

anledning til betydelige gener for deres landbrugs-

virksomhed, da man har jord på begge sider af jern-

banen. De spurgte til omlægningen af vejtrafikken, 

mens den nye bro over banen bygges. 

Banedanmark redegjorde for, hvordan trafikken tæn-

kes omlagt i anlægsperioden. Det blev oplyst, at for-

slaget til omlægning af trafikken er udarbejdet efter 

drøftelse med Guldborgsund Kommune. 
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Ejerne gjorde indsigelse mod den foreslåede omlæg-

ning af trafikken, idet de ikke fandt, at den foreslåede 

vej var egnet til kørsel med landbrugsmaskiner. De 

anså særligt kørsel med gyllevogne for at være pro-

blematisk. Ejerne foretrækker en omvej via Skovs-

træde, men heller ikke denne vej er ideel, da jernba-

nebroen over Skovstræde har en højdebegrænsning 

på 3,8 m. Ejerne anførte i øvrigt, at også andre land-

brugsejendomme i området med jord på begge sider 

af jernbanen vil få gener i anlægsperioden.    

Kommissionsmedlem Bent Jørgensen, der er udpeget 

af Guldborgsund Kommune, gav tilsagn om, at 

kommunen vil se nærmere på trafikomlægningen 

sammen med ejerne. Kommunen vil herefter tage 

spørgsmålet op med Banedanmark. 

Ejeren af matr.nr. 29c Flintinge By, Toreby, hvis æg-

tefælle mødte, var ked af udsigten til at miste ejen-

dommens bøgehæk ud mod vejen. 

Banedanmark tilkendegav, at man vil indskrænke ar-

bejdsarealet, så bøgehækken så vidt muligt ikke berø-

res. Banedanmark er indforstået med, at ejeren be-

holder veddet fra de træer, der må fældes på ejen-

dommen, hvis det ønskes. 

Banedanmark oplyste i øvrigt, at det som følge af den 

ændrede vejskråning er nødvendigt at regulere ad-

gangsvejen over ejendommen til matr.nr. 110 Flin-

tinge By, Toreby (baneareal tilhørende Banedan-

mark). Det vurderes umiddelbart, at reguleringen kan 

ske, uden at det bliver nødvendigt at berøre den eksi-

sterende trådindhegning.    

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte anlægsmyndighedens for-

slag og fastsatte følgende særlige bestemmelser: 

St. 229.544-229.835 bbs. 

Matr.nr. 28a og 28e Flintinge By, Toreby, Skovstræ-

de 6, 4891 Toreby L 

Der eksproprieres permanent areal til brug for an-

lægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 229.558-229.771 bbs. 

Matr.nr. 110 Flintinge By, Toreby, Skovstræde 994, 

4891 Toreby L  

Baneareal 

Der overføres permanent areal til brug for anlægget. 

Overkørsel for matr.nr. 110 Flintinge By, Toreby 

over matr.nr. 29d Flintinge By, Toreby til kommune-

vej Ved Teglskoven reguleres i fornødent omfang. 

St. 229.570-229.704 bvs. 

Matr.nr. 29a Flintinge By, Toreby, Skovstræde 7-11, 

4891 Toreby L 

Der eksproprieres permanent areal til brug for an-

lægget. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-

lægsperioden. 

St. 229.594-229.837 bbs. 

Ved Teglskoven (kommunevej), litra ”d” og ”q” 

Flintinge By, Toreby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 229.769-229.841 bhs. 

Matr.nr. 29c og 29d Flintinge By, Toreby, Ved Tegl-

skoven 1, 4891 Toreby L 

Der eksproprieres permanent areal til brug for an-

lægget. 

Overkørsler for matr.nre. 29c og 29d Flintinge By, 

Toreby til kommunevej Ved Teglskoven reguleres i 

fornødent omfang. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Adgangsvej til banen reguleres i fornødent omfang. 

Bregningevej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 
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Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_233020_221 Besigtigelsesplan – Bregningevej 1:1.000 A 

TSYDT_3_233020_224 Tværsnit – Bregningevej 1:100 A 

TSYDT_4_233020_223 Længdesnit – Bregningevej 1:1.000 A 

 

Brostedet Bregningevej er beliggende på Lolland ca. 

13 km sydvest for Nykøbing Falster og fører en to-

sporet kommunevej over banen. Bregningevej er 

mindre trafikeret. Der er i dag ingen afmærkning på 

vejen, ligesom der heller ikke er skiltet med påbudt 

hastighed på vejen. Den samlede bredde på bro-

en/vejen er 8,5 meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en højere og længere bro. Af hensyn til elektri-

ficeringen forhøjes brobygværket med ca. 1 meter. 

Derudover skal den nye bro udføres, så den er klar til 

anlæg af et ekstra jernbanespor på strækningen. Den 

samlede bredde på den nye bro/vej Bregningevej vil 

være ca. 7,1 meter bestående af 2 kørespor på hver 

2,8 meter samt kantbaner på 0,75 meter. Den nye bro 

bliver således smallere end den eksisterende, hvilket 

skyldes, at den eksisterende bro er bredere end det 

oprindelige vejprofil, mens den nye bro vil være til-

passet det kommende vejprofil.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Bregningevej er fastsat til 80 km/t, men der vil efter-

følgende blive skiltet med en maksimal hastighed på 

70 km/t. Der etableres autoværn, ligesom der etable-

res dobbelte spærrelinjer henover broen med vars-

lingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere, smallere og længe-

re end den nuværende bro, skal der foretages tilpas-

ninger i forhold til det omgivende terræn. Skrånings-

anlægget vil brede sig ind på de tilstødende ejen-

domme, og det er derfor nødvendigt at erhverve area-

ler til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den østlige side af Bregningevej 

syd for banen og på den vestlige side både nord og 

syd for banen er der behov for mere arbejdsareal til 

maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne 

til brug for maskin- og materialeoplag vil blive ind-

hegnet, mens anlægsarbejderne foregår. 

 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsarbejdet lukkes Bregningevej for 

al trafik, og der vil blive etableret omkørsel via Tå-

strupvej, Karlslundevej og Døllefjeldevej.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-

pladsen ske på begge sider af Bregningevej via Lan-

get og den private fællesvej på matr. nr. 13i Dølle-

fjelde By, Døllefjelde.  

Arbejdet med nedrivning af eksisterende bro og op-

førelse af den nye bro forventes at vare ca. 13 måne-

der. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra marts 2015 til 

november 2015. 

Flere af de fremmødte lodsejere henstillede til, at an-

lægsperioden bliver så kort som overhovedet mulig 

af hensyn til de gener, som den midlertidige lukning 

af broen indebærer. 

Ejerne af beboelsesejendommene matr.nr. 13c og 13p 

Døllefjelde By, Døllefjelde fandt, at projektet griber 

unødigt hårdt ind i deres ejendomme. For matr.nr. 

13c indebærer projektet, som det er afmærket, dels en 

betydelig arealafståelse, dels at hækken ud mod hen-

holdsvis Bregningevej og Bruun Allé forsvinder. For 

matr.nr. 13p gælder, at et nøddehegn ud mod Bruun 

Allé forsvinder, ligesom der også her afstås areal. 

Ejerne opfordrede til, at indgrebet begrænses enten 

ved at Bruun Allé flyttes lidt mod syd eller ved at der 
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etableres en støttemur mod Bregningevej og Bruun 

Allé. 

Kommissionen konstaterede, at der ikke er overens-

stemmelse mellem matrikelkortet, der ligger til grund 

for besigtigelsesplanen, og de faktiske forhold på de 

to ejendomme. Dette indebærer, at indgrebet i de to 

ejendomme, som blev påvist ved besigtigelsen, og 

som var afmærket på ejendommene med gule og 

grønne flag, er mere omfattende end vist på besigti-

gelsesplanen.      

Banedanmark tilkendegav, at man var indstillet på at 

se på mulighederne for at optimere projektet med 

hensyn til trafikforanstaltningerne i T-kydset Breg-

ningevej/Bruun Allé for om muligt at begrænse ind-

grebet i de to ejendomme. Vedrørende matr. nr. 13p 

oplyste Banedanmark, at den eksisterende smede-

jernslåge i indkørslen om nødvendigt vil blive flyttet 

ved Banedanmarks foranstaltning. 

Med hensyn til etablering af en støttemur anførte Ba-

nedanmark, at en sådan løsning vil være relativ dyr, 

men der er ikke regnet mere præcist på en sådan løs-

ning.  

Ejeren af matr.nr. 27a Døllefjelde By, Døllefjelde 

bad om, at arbejdsarealet ved haven ud for boligen 

indskrænkes, så haven friholdes. 

Banedanmark vil tilpasse arbejdsarealet, så ejerens 

ønske imødekommes.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen er enig med ejerne af ejendommene 

matr.nr. 13c og 13p Døllefjelde By, Døllefjelde i, at 

indgrebene i ejendommene som følge af uoverens-

stemmelsen mellem matrikelkortet, besigtigelsespla-

nen og de faktiske forhold umiddelbart virker vold-

somt i forhold til, hvad der synes nødvendigt på dette 

sted for at etablere en ny bro over jernbanen. Kom-

missionen besluttede derfor at anmode Banedanmark 

om at undersøge mulighederne for at reducere ind-

grebene i de to ejendomme, herunder ved etablering 

af en støttemur, og fremkomme med en vurdering af 

udgifterne hertil, inden kommissionen træffer beslut-

ning om denne del af projektet. 

Banedanmark har efterfølgende fremsendt notat af 

27. november 2013 med beskrivelse af tekniske løs-

ninger for at reducere indgrebene i haverne på 

matr.nr. 13c og 13p samt omkostningerne herved. De 

undersøgte løsninger er: 

 Indsnævring af rabatten ud for de to matrik-

ler på Bruun Allé og på Bregningevej ud for 

matr. nr. 13c 

 Etablering af støttemur langs de to veje 

 Sideflytning af Bruun Allé  

Af notatet fremgår bl.a., at løsningen med indsnæv-

ring af rabatten vil kunne reducere indgrebene i ha-

verne med ca. 1,30 m, mens løsningen med etable-

ring af støttemur alene vil kunne reducere indgrebene 

i haverne med maksimalt 1,00 m, da der ved denne 

løsning vil skulle etableres autoværn, hvilket nød-

vendiggør at rabatten må bibeholdes i den foreslåede 

bredde. 

På baggrund af notatet og efter drøftelse af sagen be-

sluttede kommissionen, at Bruun Allé skal sideflyttes 

ca. 3 m mod syd, således at indgreb i haverne helt 

kan udgås, og at rabatten på Bregningevej ud for 

matr.nr. 13c skal indsnævres, således at indgrebet i 

haven ved denne ejendom reduceres med ca. 1,30 m. 

Det kan dog ikke undgås, at hækken ud mod Breg-

ningevej skal fjernes. Sideflytningen af Brun Allé in-

debærer, at vejen skal ombygges på en strækning på 

ca. 80-100 m for at sikre, at vejen ikke trafiksikker-

hedsmæssigt forringes. Den samlede merudgift ved 

denne løsning er af Banedanmark anslået til ca. 

246.000 kr. 

Kommissionen godkendte med denne ændring an-

lægsmyndighedens forslag og fastsatte følgende sær-

lige bestemmelser: 

St. 232.938-233.014 bhs. 

Matr.nr. 1b Langet By, Døllefjelde og 27b Døllefjel-

de By, Døllefjelde, Langet 5, 4892 Kettinge 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Bregningevej. 

Overkørsel for matr.nr. 1b Langet By, Døllefjelde, til 

kommunevej Bregningevej reguleres i fornødent om-

fang. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 232.954-232.980 bhs. 

Matr.nr. 13x Døllefjelde By, Døllefjelde, Østerby 4, 

4990 Sakskøbing  

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Bregningevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 
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St. 232.961-233.078 bbs. 

Bregningevej (kommunevej), litra ”k” og ”l” Dølle-

fjelde By, Døllefjelde 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 232.972-233.001 bhs. 

Matr.nr. 13c Døllefjelde By, Døllefjelde, Bregninge-

vej 33, 4990 Sakskøbing 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Bregningevej. 

Overkørsel for matr.nr. 13c Døllefjelde By, Dølle-

fjelde, til kommunevej Bregningevej reguleres i for-

nødent omfang 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 232.980-233.048 bvs. 

Matr.nr. 27a Døllefjelde By, Døllefjelde, Langet 1, 

4892 Kettinge 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelsen af 

kommunevejen Bregningevej og regulering af kom-

munevejen Langet. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-

lægsperioden. 

St. 232.982-233.080 bbs. 

Matr.nr. 13v og 28 Døllefjelde By, Døllefjelde, Kri-

stinelundsvej 2, 4990 Sakskøbing 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Bregningevej og regulering af kom-

munevejen Langet. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 233.047-233.110 bvs. 

Matr.nr. 13i Døllefjelde By, Døllefjelde, Bregninge-

vej 20, 4892 Kettinge 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Bregningevej. 

Ejendommens overkørsel (privat fællesvej) til kom-

munevejen Bregningevej reguleres i fornødent om-

fang. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 233.070-233.079 bvs. 

Matr.nr. 13u Døllefjelde By, Døllefjelde, Bregninge-

vej 31, 4892 Kettinge 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden.  

Sakskøbingvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_235220_211 Besigtigelsesplan – Sakskøbingvej 1:1.000 A 

TSYDT_3_235220_214 Tværsnit – Sakskøbingvej 1:100 A 

TSYDT_4_235220_213 Længdesnit – Sakskøbingvej 1:1.000 A 

 

Brostedet Sakskøbingvej er beliggende på Lolland 

mellem Nysted og Sakskøbing og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Sakskøbingvej er middel 

trafikeret. Der er i dag afmærket med midterlinjer 

samt kantbane, men der er ikke en skiltet hastighed 

for vejen. Den samlede bredde på broen/vejen er ca. 

9 meter. 

 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere og længere bro. Af hensyn til elek-

trificeringen forhøjes brobygværket med ca. 0,5 me-

ter. Derudover skal den nye bro udføres, så den er 

klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på stræknin-

gen. Den samlede bredde på den nye bro/vej Sakskø-
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bingvej vil være ca. 9 meter bestående af 2 kørespor 

på hver 3 meter samt kantbaner på 1,5 meter.  

Dimensioneringshastigheden på den nye bro Sakskø-

bingvej er fastsat til 100 km/t, men der vil blive skil-

tet med en maksimal hastighed på 80 km/t. Der etab-

leres autoværn og dobbelte spærrelinjer henover bro-

en med varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere og længere, skal der 

foretages mindre tilpasninger af de tilstødende veje i 

forhold til det omgivende terræn og den nye bro. 

Skråningsanlægget vil brede sig ind på de tilstødende 

ejendomme, og det er derfor nødvendigt at erhverve 

arealer til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den østlige side af Sakskøbingvej 

på begge sider af Musse Mader er der behov for mere 

arbejdsareal til maskin-, jord- og materialeoplag. Ar-

bejdsarealerne til brug for maskin- og materialeoplag 

vil blive indhegnet, mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsperioden lukkes den del af 

Sakskøbingvej, der berøres af anlægsprojektet, for al 

trafik, og der vil blive etableret omkørsel via Musse 

Gade og Bramsløkkevej.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-

pladsen ske på begge sider af banen via det offentlige 

vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 

og opførelse af den nye bro Sakskøbingvej forventes 

at vare ca. 13 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Anlægsarbejderne omkring Sakskøbingvej berører 

arealer, der er omfattet af lokalplan nr. D1 ”For et 

område til idræts- og markedsanlæg, Døllefjelde 

Musse” og lokalplan nr. N 23 ”Døllefjælde Musse 

Naturpark – et rekreativt område ved St. Musse”, jf. 

planlovens kapitel 5. Lokalplanernes formål vurderes 

ikke at blive påvirket. 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse. 

 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra november 2014 

til juli 2015. 

En repræsentant for ”Døllefjelde-Musse Marked”, 

der forpagter matr.nr. 10v Musse By, Musse, opfor-

drede til, at anlægsperioden flyttes, så broen på 

Sakskøbingvej kan benyttes i weekenden omkring 

den 1. maj 2015 (Store Bededag), hvor det årlige 

Døllefjeldemusse Marked afvikles. Der forventes 

omkring 20.000 biler til arrangementet, og det vil gi-

ve anledning til betydelige trafikale problemer i om-

rådet, hvis ikke broen kan benyttes i forbindelse med 

markedet. 

Banedanmark anførte, at udskiftningen af broen 

tidsmæssigt er tilrettelagt i nøje sammenhæng med 

udskiftningen af de nærmest liggende broer for 

Bregningevej og Lille Mussevej. Anlægsperioden er 

derfor vanskelig at ændre, men man vil gerne se på 

sagen. 

En repræsentant for matr.nr. 5b Musse By, Musse 

(Andelsforeningen Døllefjælde-Musse Naturpark) 

redegjorde for driften af naturparken. Det er af hen-

syn til beskyttelsen af beplantningen vigtigt, at heg-

ningen omkring parken opretholdes i hele arbejdspe-

rioden.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen har noteret sig, at Banedanmark vil 

revurdere tidsplanen for udskiftningen af broen. 

Kommissionen forudsætter, at Guldborgsund Kom-

mune inddrages i overvejelserne omkring trafikafvik-

lingen i anlægsperioden.   

Banedanmark har efterfølgende oplyst, at man har 

revurderet og ændret tidsplanen for udskiftningen af 

broen, således at broen nu forventes at være lukket 

fra juli 2015 til marts 2016. 

Kommissionen godkendte anlægsmyndighedens for-

slag og fastsatte følgende særlige bestemmelser: 

. 235.135-235.311 bbs. 

Matr.nr. 10f og 10v, 10x St. Musse By, Musse, Lille 

Mussevej 10B, 4880 Nysted 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejene Sakskøbingvej og Musse Mader. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 
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St. 235.145-235.357 bbs. 

Sakskøbingvej (kommunevej), litra ”b” og ”m” St. 

Musse By, Musse 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 235.149-235.266 bvs. 

Musse Mader (kommunevej), litra ”c” St. Musse By, 

Musse 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 235.153-235.288 bhs. 

Matr.nr. 17b St. Musse By, Musse, Døllefjeldevej 

999, 4880 Nysted 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Sakskøbingvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-

lægsperioden. 

St. 235.274-235.365 bvs. 

Matr.nr. 5b St. Musse By, Musse, Sakskøbingvej 

113A, 4880 Nysted 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Sakskøbingvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 235.306-235.349 bvs. 

Matr.nr. 9a og 10i St. Musse By, Musse, Tåstrupvej 

5, 4880 Nysted 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 

 

Onsdag den 20. november 2013 kl. 9.30 samledes 

kommissionen ved den private fællesvej Gåbensevejs 

overføring over jernbanen for at fortsætte besigtigel-

sesforretningen i anledning af udskiftning af vejbæ-

rende broer over jernbanen mellem Orehoved og Ho-

leby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. 

Deltagerne var de samme som ved møderne den 13. 

og 14. november 2013. Dog førtes protokollen denne 

dag af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde besigtigedes brostederne for veje-

ne ved Gåbensevej og Ravnstrupvej. 

Kommissarius fremlagde: 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – 

Gåbensevej og Sommersang med tilhørende 

oversigts- og besigtigelsesplaner, tegn. 

nr.TSYDX_1_202000_001, TSYDX 1 

202000_101, TSYDT_3_202000_104 og 

TSYDT_4_202000_103. 

 Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-

melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-

danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – 

Ravnstrupvej med tilhørende oversigts- og 

besigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_208600_111, 

TSYDT_3_208600_114 

TSYDT_4_208600_113. 

Følgende passerede: 

Ved Gåbensevej og Sommersang 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 
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Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_202000_101 Besigtigelsesplan – Gå-

bensevej og Sommer-

sang 

1:1.000 A 

TSYDT_3_202000_104 Tværsnit – Gåbensevej 1:100 A 

TSYDT_4_202000_103 Længdesnit – Gåbense-

vej 

1:1.000 A 

 

Brostederne Gåbensevej og Sommersang er belig-

gende på Falster ca. 20 km nord for Nykøbing F og 

fører to mindre private fællesveje over banen. Veje-

ne, der er grusbelagte før og efter broerne, ender 

blindt på banens østside og betegnes som mindre tra-

fikerede veje. Begge broer er i dag ca. 4 meter brede.  

I forbindelse med anlægsarbejdet skal den eksiste-

rende bro ved Gåbensevej nedrives, og en ny bro 

etableres, da den af hensyn til elektrificeringen skal 

forhøjes med ca. 1,5 meter. Derudover skal den for-

længes for at gøre plads til udbygning af banen med 

2 ekstra spor, idet der på denne strækning ud over et 

ekstra spor også skal etableres et overhalingsspor. 

Den samlede bredde på den nye bro bliver 5 meter 

bestående af en 4 meter bred vej samt en rabat på 0,5 

meter i hver side. Da bygværket både bliver højere, 

længere og bredere skal der foretages tilpasninger i 

forhold til det omgivende terræn. Skråningsanlægget 

vil brede sig ind på de tilstødende ejendomme, og det 

er derfor nødvendigt at erhverve permanent areal til 

de nye skråninger samt til nye adgangsveje. Det er 

dog ikke muligt at etablere skråning umiddelbart vest 

for den eksisterende bro, og der etableres derfor en 

støttevæg i skel mod den asfalterede del af Gåbense-

vej. Den ændrede del af Gåbensevej vil blive retable-

ret som den eksisterende, det vil sige som grusvej.  

Dimensioneringshastighed og skiltet hastighed ved 

den nye bro og den ændrede del af Gåbensevej bliver 

fastsat til 10 km/t. Der etableres stålautoværn på 

begge sider af broen. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg og adgangsveje. På begge sider af 

banen er der behov for mere arbejdsareal til brug for 

maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne 

til maskin- og materialeoplag vil blive indhegnet, 

mens anlægsarbejderne foregår. 

Broen og dermed Gåbensevej er eneste vejadgang for 

7 ejendomme, som er beliggende på den østlige side 

af banen. Under anlægsarbejdet nedrives broen, og 

det er derfor nødvendigt at etablere midlertidig veja-

dgang for disse 7 ejendomme. Dette sker via ny pri-

vat fællesvej, der etableres permanent langs banens 

østlige side frem til den vejbærende bro ved den pri-

vate vej Sommersang. I forbindelse med de senere 

anlægsarbejder til den kommende baneudbygning 

nedlægges den vejbærende bro ved Sommersang, og 

ejendommen matr.nr. 13a Nr. Alslev By, Nr. Alslev, 

bliver i stedet tilsluttet Gåbensevej via den nyetable-

rede private fællesvej langs banen på naboejendom-

men og den nye bro ved Gåbensevej. 

Alle trafikomlægninger på den offentlige del af Gå-

bensevej (ombygning af kryds, midlertidige ha-

stighedsbegrænsninger m.m.) tilrettelægges i samråd 

med Guldborgsund Kommune som vejmyndighed. 

Arbejdskørsel til og fra arbejdspladsen sker vest for 

banen via det offentlige vejnet og øst for banen via 

broen ved Sommersang og den nye private fællesvej. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende og 

opførelse af den nye bro Gåbensevej forventes at va-

re ca. 17 måneder startende april 2014. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdspladsarealer med maskin-, jord- og materia-

leoplag etableres i landzone, og i henhold til planlo-

vens § 35 er Guldborgsund Kommune søgt om land-
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zonetilladelse for etablering af arbejdsarealer inden-

for kystnærhedszonen. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen for den private fæl-

lesvej Gåbensevej forventes at være lukket for trafik i 

ca. 13 måneder fra maj 2014 til maj 2015.  

Ejerne af ejendommen Gåbensevej 44, der har vejret 

over broen, spurgte til hældningen på de nye ramper. 

De påpegede, at ramperne i dag er meget stejle, hvil-

ket giver anledning til problemer om vinteren, når 

der er frost og sne. 

Banedanmark oplyste, at ramperne i dag har en stig-

ning på 70 promille, og at de nye ramper vil få om-

trent samme stigning. Der vil blive opsat autoværn 

langs siderne på begge ramper. 

Banedanmark oplyste videre, at den nye bro vil få en 

bredde på 5 m, heraf 4 m asfalteret kørebane og en 

kantbane i hver side på 0,5 m. 

Hans Bonde, der repræsenterede ejeren af matr. nr. 

14f og 14h Nr. Alslev By, Nr. Alslev, opfordrede til, 

at broen gøres bredere. Da den nye bro skal stå 50 år 

eller mere, fandt han det vigtigt, at broen dimensio-

neres, så den kan anvendes af nutidens landbrugskø-

retøjer, f.eks. en sættevogn. Han anførte, at det sær-

ligt er de skarpe sving ved overgangen fra ramperne 

til selve broen, der er problematiske. En mulig løs-

ning kunne være, at gøre ramperne bredere på inder-

siden i svingene. 

Banedanmark anførte, at broen er dimensioneret efter 

forholdene i dag. Dog øges bredden af broen med ca. 

0,75 m. Banedanmark påpegede, at broen ikke i dag 

giver mulighed for passage med sættevogne og at det 

er vanskeligt af tekniske grunde at øge svingradierne 

på ramperne. Det gælder særligt den vestlige rampe 

på grund af den korte afstand mellem banen og 

kommunevejen Gåbensevej. Svingene ved broender-

ne bliver dog lidt blødere, end de er i dag. Banedan-

mark anførte videre, at man ikke anser det for at være 

Banedanmarks opgave at foretage generelle vejfor-

bedringer, og at en udformning af broen, så den kan 

passeres af sættevogne, vil øge udgifterne til en ny 

bro betydeligt. Banedanmark kunne dog ikke umid-

delbart sætte tal på fordyrelsen.     

René Bring-Larsen, der repræsenterede ejeren af 

matr.nr. 13a og 13c Nr. Alslev By, Nr. Alslev spurgte 

til standarden af den nye private fællesvej langs jern-

banen.  

Banedanmark oplyste, at vejen vil få en standard, så 

den kan bære almindelige vejkøretøjer og sædvanlige 

landbrugsmaskiner. 

René Bring-Larsen foreslog, at arbejdsvejen ved 

bygningerne på matr. nr. 13a tilpasses, så den får et 

mere retlinet forløb over gårdspladsen. Ejendommen 

er ubeboet og der er derfor ingen grund til at lade ar-

bejdsvejen forløbe i en vinkel som vist på besigtigel-

sesplanen. 

Banedanmark tilsluttede sig forslaget. 

Ejeren af matr.nr. 38a og 38g Nr. Alslev By, Nr. Als-

lev bad om, at arbejdsarealet ved indkørslen til hans 

ejendom indskrænkes, således at 2 egetræer og 2 bø-

getræer kan bevares. 

Banedanmark tilkendegav, at man vil se på mulighe-

den for at indskrænke arbejdsarealet på dette sted. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen besluttede, efter drøftelse af sagen, at 

anmode Banedanmark om at belyse de tekniske mu-

ligheder for, og de økonomiske konsekvenser af, en 

udformning af broen for den private fællesvej Gå-

bensevej, der giver mulighed for passage med sætte-

vogne, inden kommissionen træffer endelig beslut-

ning om projektet. 

Banedanmark har efterfølgende fremsendt notat af 

23. januar 2014 med beskrivelse af tekniske løsnin-

ger, der giver mulighed for at et sættevognstog kan 

passere broen. I notatet er beskrevet tre alternative 

løsninger. 

I alternativ 1 udvides vejdæmningerne omkring bro-

en (”skuldrene”), uden at selve broen udvides mere 

end i den foreslåede løsning. Der skal ved denne løs-

ning eksproprieres ekstra landbrugsjord fra matr.nr. 

14a Nr. Alslev By, Nr. Alslev, til udvidelsen af 

vejdæmningen. Merudgiften til denne løsning er an-

slået til 955.000 kr. Det anføres, at løsningen ikke gi-

ver mulighed for, at sættevogne kan gennemkøre 

svingene omkring indkørslen fra kommunevejen Gå-

bensevej. 

I alternativ 2 udvides vejramperne på begge sider af 

broen og svingene for enden af ramperne udformes, 

så et sættevognstog kan komme rundt. Desuden om-

bygges krydset ved kommunevejen Gåbensevej, så et 

sættevognstog kan passere. Ligesom i alternativ 1 

udvides selve broen ikke. Der skal også ved denne 

løsning eksproprieres ekstra landbrugsjord, men der 

kan derudover blive tale om, at der skal eksproprieres 

noget yderligere areal og fjernes noget beplantning 
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ved ejendommene på den anden side af jernbanen. 

Merudgiften til denne løsning er anslået til 1.533.000 

kr.  

I alternativ 3 udvides både ”skuldre”, vejramper og 

bro, således at bro og vej får samme bredde. Merud-

giften til denne løsning er anslået til 3.787.500 kr.  

Det af Banedanmark forelagte projekt tager udgangs-

punkt i, at Banedanmark som skadevolder skal sikre, 

at en ny bro skal kunne håndtere samme trafik og kø-

retøjer, som den eksisterende. Ekspropriationskom-

missionen kan tilslutte sig dette generelle udgangs-

punkt. Kommissionen må dog samtidig konstatere, at 

udviklingen af nye køretøjstyper herunder land-

brugskøretøjer har ført til, at der kan opstå den situa-

tion, at en ny bro med tilhørende rampeanlæg, ikke 

kan håndtere køretøjstyper, der i dag må betragtes 

som sædvanlige, hvis det nye anlæg etableres med 

samme eller tilnærmelsesvis samme dimensioner 

som det anlæg, det nye anlæg skal erstatte. I det fore-

liggende tilfælde er det hverken bredden af den nu-

værende bro eller den foreslåede nye bro, der sætter 

begrænsninger for hvilke køretøjstyper, der kan pas-

sere broen. Det er udformningen af rampeanlægget. 

Når en ændring af rampeanlæggets udformning på 

dette sted, således at anlægget muliggør kørsel over 

broen med i dag sædvanlige køretøjer, f.eks. sætte-

vogne, ikke kan ske uden en væsentlig merudgift, 

skyldes det de særlige forhold på stedet, hvor jernba-

nen forløber tæt op ad kommunevejen Gåbensevej.  

Kommissionen finder efter en konkret afvejning af 

de interesser, der knytter sig til projektet, herunder 

anlægsprojektets økonomi, anlæggets karakter og 

forventede levetid samt de hensyn, som kommissio-

nen skal påse ved en besigtigelsesforretning, jf. ek-

spropriationsproceslovens § 13, at projektet bør ud-

formes som beskrevet af Banedanmark i ovennævnte 

alternativ 2.  

Kommissionen godkendte med denne ændring det fo-

relagte projekt og fastsatte følgende særlige bestem-

melser: 

St. 201.840-201.972 bbs. 

Matr.nr. 38a og 38g Nr. Alslev By, Nr. Alslev, Gå-

bensevej 36, 4840 Nørre Alslev  

Der eksproprieres permanent areal til forlægning mv. 

af privat fællesvej Gåbensevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Ejendommen får i anlægsperioden midlertidigt æn-

drede adgangsforhold til offentlig vej. 

St. 201.871-202.456 bbs. 

Baneareal 

Matr.nr. 126a Nr. Alslev By, Nr. Alslev, Herthadal-

vej 13, 4840 Nørre Alslev 

Der overføres permanent areal til forlægning mv. af 

privat fællesvej Gåbensevej. 

St. 201.872-202.236 bvs. 

Matr.nr. 14a Nr. Alslev By, Nr. Alslev, Gåbensevej 

38, 4840 Nørre Alslev 

Der eksproprieres permanent areal til forlægning mv. 

af privat fællesvej Gåbensevej og til anlæg af ny 7.00 

meter bred privat fællesvej som adgangsvej for 

matr.nr. 13a Nr. Alslev By, Nr. Alslev. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Ejendommen får i anlægsperioden midlertidigt æn-

drede adgangsforhold til offentlig vej. 

St. 201.937-202.028 bhs. 

Gåbensevej (kommunevej), litra ”i”, Nr. Alslev By, 

Nr. Alslev 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til etablering af støttevæg. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 201.951-202.288 bbs. 

Matr.nr. 14f og 14h Nr. Alslev By, Nr. Alslev, Gå-

bensevej 999, 4840 Nørre Alslev 

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af ny 

7.00 meter bred privat fællesvej langs banens østside 

som adgangsvej for matr.nr. 13a Nr. Alslev By, Nr. 

Alslev. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Ejendommen får midlertidigt ændrede adgangsfor-

hold til offentlig vej. 

St. 202.281-202.597 bvs. 

Matr.nr. 13a og 13c Nr. Alslev By, Nr. Alslev, Gå-

bensevej 28, 4840 Nørre Alslev  
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Der eksproprieres arealer til anlæg af ny 7.00 m bred 

privat adgangsvej over ejendommen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Ejendommen får ændrede adgangsforhold til offent-

lig vej 

Ejendommene  matr.nr. 14a, 14g, 14h, 38a, 39a, 39b, 

40a, 41a, 41b, 42a og 42b Nr. Alslev By, Nr. Alslev 

alle beliggende langs privat fællesvej Gåbensevej til-

lægges i anlægsperioden midlertidig færdselsret til 

offentlig vej Gåbensevej ad den private vej Sommer-

sang over ejendommen.  

Ejendommene  matr.nr. 14a, 14g, 14h, 38a, 39a, 39b, 

40a, 41a, 41b, 42a og 42b Nr. Alslev By, Nr. Alslev 

alle beliggende langs privat fællesvej Gåbensevej får 

midlertidigt ændrede adgangsforhold til offentlig vej. 

Ravnstrupvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_208600_111 Besigtigelsesplan – 

Ravnstrupvej 

1:1.000 A 

TSYDT_3_208600_114 Tværsnit – Ravnstrup-

vej 

1:100 A 

TSYDT_4_208600_113 Længdesnit – Ravn-

strupvej 

1:1.000 A 

 

Brostedet Ravnstrupvej er beliggende på Falster ca. 

12 km nord for Nykøbing F og fører en smal tosporet 

kommunevej over banen. Ravnstrupvej er mindre tra-

fikeret, og der er i dag ingen afmærkning på vejen, 

ligesom der heller ikke er en skiltet hastighed for ve-

jen. Den samlede bredde på broen/vejen er i dag ca. 5 

meter. 

Den vejbærende bro skal nedrives, og der skal etable-

res en ny højere, længere og bredere bro. Af hensyn 

til elektrificeringen forhøjes brobygværket med ca. 2 

meter. Derudover skal den nye bro udføres, så den er 

klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på stræknin-

gen. Den samlede bredde på den nye bro/vej Ravn-

strupvej vil være ca. 7,1 meter bestående af 2 køre-

baner på hver 2,8 meter samt kantbaner på 0,75 me-

ter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Ravnstrupvej er fastsat til 50 km/t, og den skiltede 

hastighed bliver fastsat til 50 km/t. Der etableres au-

toværn, ligesom der etableres spærrelinjer henover 

broen med varslingslinjer både før og efter.  

 

 

Da bygværket både bliver højere, længere og brede-

re, skal der foretages tilpasninger i forhold til det 

omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 

ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 

nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På begge sider af Ravnstrupvej er 

der behov for mere arbejdsareal til brug for maskin-, 

jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne til maskin- 

og materialeoplag vil blive indhegnet, mens anlægs-

arbejderne foregår. 

Ejendommen matr.nr. 8 Ravnstrup By, Nr. Kirkeby 

beliggende Ravnstrupvej 26, 4863 Eskilstrup ekspro-

prieres i sin helhed, da beboelsesejendommen som 

følge af den kommende elektrificering af jernbanen 

vil være placeret for tæt på køreledningerne. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse. 
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Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra maj 2015 til ja-

nuar 2016. 

Ejeren af matr.nr. 1h Ravnstrup By, Nr. Kirkeby 

spurgte til muligheden for at begrænse det permanen-

te arealindgreb ved boligen på ejendommen. Som 

projektet er vist på besigtigelsesplanen og afmærket 

på stedet, efterlades der kun en smal arealstribe mel-

lem boligen og vejskellet, der dårligt tillader passage 

af en græsslåmaskine, og som indebærer, at hele 

hækken mod vejen forsvinder. 

Banedanmark oplyste, at man formentlig godt kan 

indskrænke det permanente arealindgreb, dog næppe 

så meget at hækken mod Ravnstrupvej kan bevares. 

Ejeren af matr.nr. 1h spurgte endvidere til mulighe-

den for at reducere det midlertidige indgreb til regu-

lering af adgangsvejen fra Ravnstrupvej til matr.nr. 

1a, der forløber langs skellet mod hans ejendom. 

Det blev aftalt, at adgangsvejen og arbejdsarealet re-

guleres mod vest, således at haven på matr.nr. 1h, 

herunder hækken i skellet mod adgangsvejen, frihol-

des. 

Banedanmark oplyste på forespørgsel fra ejeren af 

matr.nr. 4d Ravnstrup By, Nr. Kirkeby, at den eksi-

sterende markoverkørsel fra Ravnstrupvej umiddel-

bart vest for haven vil blive retableret af Banedan-

mark.  

Ejeren af matr.nr. 8 Ravnstrup By, Kirkeby tog til ef-

terretning, at projektet nødvendiggør totalekspropria-

tion af ejendommen. 

Kommissarius oplyste, at tidspunktet for ekspropria-

tionen endnu ikke er fastsat, men at ekspropriationen 

formentlig vil ske i efteråret 2014. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-

mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 

følgende særlige bestemmelser: 

St. 208.468-208.641 bbs. 

Matr.nr. 1a, 1g og 4d Ravnstrup By, Nr. Kirkeby, 

Ravnstrupvej 7, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Ravnstrupvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Ejendommens overkørsel til kommunevejen regule-

res i fornødent omfang. 

St. 208.511-208.561 bvs. 

Matr.nr. 8 Ravnstrup By, Nr. Kirkeby, Ravnstrupvej 

26, 4863 Eskilstrup 

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. 

St. 208.518-208.559 bvs. 

Matr.nr. 1h Ravnstrup By, Nr. Kirkeby, Ravnstrupvej 

24, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Ravnstrupvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 208.536-208.636 bbs. 

Matr.nr. 10 Ravnstrup By, Nr. Kirkeby, Herthadalvej 

13, 4840 Nørre Alslev 

Baneareal  

Der overføres permanent areal til regulering af kom-

munevejen Ravnstrupvej. 

St. 208.559-208.568 bvs. 

Ravnstrupvej (kommunevej) 

Matr. nr. 11 Ravnstrup By, Nr. Kirkeby, Bannerupvej 

998, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 
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Torsdag den 28. november 2013 kl. 9.45 samledes 

kommissionen ved kommunevejen Karlebyvejs over-

føring over jernbanen for at fortsætte besigtigelses-

forretningen i anledning af udskiftning af vejbærende 

broer over jernbanen mellem Orehoved og Holeby i 

tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  

Deltagerne var de samme som ved møderne den 13., 

14., og 20. november 2013. 

Repræsentanten for Guldborgsund Kommune Lene 

Hatt mødte. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde besigtigedes brostederne for veje-

ne Karlebyvej, Errindlevvej og Ladhavevej. 

Kommissarius fremlagde: 

 Besigtigelse. Forslag til tekniske bestemmel-

ser. Vejbærende broer - Femern Bælt - dan-

ske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – 

Karlebyvej med tilhørende oversigts- og be-

sigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_238980_231, 

TSYDT_3_238980_234 

TSYDT_4_238980_233. 

 Besigtigelse. Forslag til tekniske bestemmel-

ser. Vejbærende broer – Femern Bælt – dan-

ske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – Er-

rindlevvej med tilhørende oversigts- og be-

sigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_247580_241, 

TSYDT_3_247580_244 

TSYDT_4_247580_243. 

 Besigtigelse. Forslag til tekniske bestemmel-

ser. Vejbærende broer – Femern Bælt – dan-

ske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – 

Ladhavevej med tilhørende oversigts- og be-

sigtigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_252000_271, 

TSYDT_3_252000_274 

TSYDT_4_252000_273. 

Følgende passerede: 

Karlebyvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_238980_231 Besigtigelsesplan – Karlebyvej 1:1.000 A 

TSYDT_3_238980_234 Tværsnit – Karlebyvej 1:100 A 

TSYDT_4_238980_233 Længdesnit – Karlebyvej 1:1000 A 

 

Brostedet Karlebyvej er beliggende på Lolland ca. 15 

km nordøst for Rødbyhavn og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Karlebyvej er mindre trafi-

keret, og der er i dag ingen afmærkning på vejen, li-

gesom der heller ikke er en skiltet hastighed for ve-

jen. Den samlede bredde på broen/vejen er i dag ca. 9 

meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere og længere bro. Af hensyn til elek-

trificeringen forhøjes brobygværket med ca. 1,2 me-

ter. Derudover skal den nye bro udformes, så den er  

 

 

klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på stræknin-

gen. Den samlede bredde på den nye bro/vej Karle-

byvej vil være ca. 9 meter bestående af 2 kørespor på 

hver 3 meter samt kantbaner på 1,5 meter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Karlebyvej er fastsat til 80 km/t, mens den skiltede 

hastighed bliver 70 km/t. Der etableres autoværn, li-

gesom der etableres dobbelte spærrelinjer henover 

broen med varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere og længere, skal der 

foretages tilpasninger i forhold til det omgivende ter-

ræn. Skråningsanlægget vil brede sig ind på de tilstø-
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dende ejendomme, og det er derfor nødvendigt at er-

hverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den østlige og vestlige side af 

Karlebyvej er der behov for mere arbejdsareal til 

brug for maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejds-

arealerne til maskin- og materialeoplag vil blive ind-

hegnet, mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsarbejdet lukkes Karlebyvej for al 

trafik, og der vil blive etableret omkørsel via Hole-

byvej, Sløssevej, Viadukten, Sørupvej og Skovfo-

gedvej.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-

pladsen ske på begge sider af banen via det offentlige 

vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende og 

opførelse af den nye bro Karlebyvej forventes at vare 

ca. 13 måneder begyndende oktober 2014. 

Forhold til anden lovgivning 

Der er fredskov på den del af ejendommen matr.nr. 

31 Godsted By, Godsted, der er omfattet af anlægs-

arbejderne, og der er derfor begrænsninger i anven-

delsen af arealet jf. Skovloven § 6 og 11. Natursty-

relsen er søgt om dispensation  

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse. 

Der er fortidsmindebeskyttelseslinjer på den del af 

ejendommen matr. nr. 7 Karleby By, Godsted, der er 

omfattet af anlægsarbejderne, og der er derfor be-

grænsninger i anvendelsen af arealet jf. naturbeskyt-

telseslovens § 18, stk. 1. Guldborgsund Kommune er 

søgt om dispensation. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra november 2014 

til juli 2015. 

Ejeren af matr.nr. 9a Godsted By, Godsted spurgte til 

ansvaret for snerydning på den skiltede omvej i vin-

teren 2014/2015. 

Banedanmark oplyste, at ansvaret for snerydning på-

hviler Guldborgsund Kommune som vejbestyrelse 

for de kommuneveje, der skal benyttes, mens broen 

er lukket.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 8e Godsted By, 

Godsted oplyste, at man ikke bruger den private fæl-

lesvej på matr.nr. 31 (Baneareal) som adgangsvej til 

matr.nr. 8e. Der er derfor ingen grund til at regulere 

vejen på det sidste stykke frem til skellet mod 

matr.nr. 8e. Han spurgte endvidere til muligheden for 

at erhverve noget af banearealet til sammenlægning 

med matr. nr. 6a. 

Banedanmark ville ikke afvise, at noget af banearea-

let kan overdrages til ejeren af matr.nr. 6a, men fandt 

at drøftelser herom må afvente anlæggets færdiggø-

relse. Efter de fremkomne oplysninger vil Banedan-

mark undlade at regulere den private fællesvej på det 

sidste stykke frem til skellet mod matr.nr. 8e. 

Det konstateredes, at en tidligere bygning på matr.nr. 

10a Godsted By, Godsted er nedrevet, og at grunden 

således står tom. Banedanmark ønsker på den bag-

grund at udvide arbejdsarealet på ejendommen, så det 

flugter med arbejdsarealerne på de tilstødende ejen-

domme. 

Ejeren af matr.nr. 7 Karleby By, Godsted anmodede 

om, at ejendommen totaleksproprieres. Han anførte, 

at ejendommen efter indgrebet vil være nærmest 

usælgelig, da størstedelen af beplantningen omkring 

huset, herunder hækken mod Karlebyvej forsvinder. 

Banedanmark tilkendegav, at man vil regulere ar-

bejdsarealet på gavlsiden af huset, således at beplant-

ningen her så vidt muligt friholdes. Man vil endvide-

re forsøge at indskrænke arbejdsarealet langs Karleby 

mest muligt. Det vil dog næppe være muligt helt at 

skåne hækken mod vejen. Efter Banedanmarks opfat-

telse er der ikke grundlag for en totalekspropriation 

af ejendommen.     

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen finder ikke, at indgrebet i ejendom-

men matr. nr. 7 Karleby By, Godsted, efter de tilpas-

ninger af arbejdsarealet som Banedanmark har til-

kendegivet at ville foretage, har en sådan karakter el-

ler omfang, at der er grundlag for at totalekspropriere 

ejendommen. Kommissionen kan således ikke imø-

dekomme ejerens anmodning herom.  

Kommissionen godkendte herefter med ovenstående 

bemærkninger anlægsmyndighedens forslag og fast-

satte følgende særlige bestemmelser: 
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St. 238.843-238.924 bvs. 

Matr.nr. 7 Karleby By, Godsted, Karlebyvej 46, 4894 

Øster Ulslev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Karlebyvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 238.886-239.106 bvs. 

Matr.nr. 6a Karleby By, Godsted og 8e Godsted By, 

Godsted, Karlebyvej 31, 4894 Øster Ulslev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Karlebyvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 238.894-239.047 bbs. 

Karlebyvej, kommunevej, litra ”a” Karleby By, God-

sted og litra ”d” Godsted By, Godsted 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 238.912-239.100 bbs. 

Matr.nr. 31 Godsted By, Godsted og 12c Karleby By, 

Godsted, Karlebyvej 33b, 4894 Øster Ulslev  

Baneareal 

Der overføres permanent areal til regulering af kom-

munevejen Karlebyvej. 

Privat fællesvej for matr.nr. 8e Godsted By, Godsted 

reguleres. 

St. 238.937-239.043 bhs. 

Matr.nr. 9a Godsted By, Godsted, Karlebyvej 50, 

4894 Øster Ulslev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Karlebyvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 238.972-239.002 bhs. 

Matr.nr. 10a Godsted By, Godsted, Karlebyvej 48, 

4894 Øster Ulslev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Karlebyvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 238.980-239.060 bhs. 

Matr.nr. 8b Godsted By, Godsted, Godstedvej 22, 

4894 Øster Ulslev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Karlebyvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Repræsentanten for Guldborgsund Kommune Lene 

Hatt fratrådte kommissionen. 

Herefter fortsatte forretningen i Lolland Kommune. 

Repræsentanten for Lolland Kommune Gert Morten-

sen tiltrådte kommissionen. 

Errindlevvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_247580_241 Besigtigelsesplan – Errindlevvej 1:1.000 A 

TSYDT_3_247580_244 Tværsnit – Errindlevvej 1:100 A 

TSYDT_4_247580_243 Længdesnit – Errindlevvej 1:1000 A 
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Brostedet Errindlevvej er beliggende på Lolland ca. 

10 km nordøst for Rødbyhavn og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Errindlevvej er mindre tra-

fikeret, og der er i dag ingen afmærkning på vejen. 

Den samlede bredde på broen/vejen er i dag ca. 9 me-

ter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere og længere bro. Af hensyn til elek-

trificeringen forhøjes brobygværket med ca. 1,5 me-

ter. Derudover skal den nye bro udføres, så den er 

klar til udbygning af et ekstra jernbanespor på stræk-

ningen. Den samlede bredde på den nye bro/vej Er-

rindlevvej vil være ca. 9 meter bestående af 2 køre-

baner på hver 3 meter samt kantbaner på 1,5 meter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Errindlevvej er fastsat til 80 km/t, mens den skiltede 

hastighed bliver 70 km/t. Der etableres autoværn, li-

gesom der etableres dobbelte spærrelinjer henover 

broen med varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere og længere, kræver 

dette, at der foretages tilpasninger i forhold til det 

omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 

ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 

nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den østlige side af Errindlevvej er 

der behov for mere arbejdsareal til brug for maskin-, 

jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne til maskin- 

og materialeoplag vil blive indhegnet, mens anlægs-

arbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Lolland Kommune som vejmyndighed. Un-

der anlægsarbejdet lukkes Errindlevvej for al trafik, 

og der vil blive etableret omkørsel via Måhavevej, 

Højbygårdvej og Rødbyvej.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-

pladsen ske på begge sider af banen via det offentlige 

vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende og 

opførelse af den nye bro forventes at vare ca. 17 må-

neder begyndende april 2014. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Lolland Kommune ansøgt om landzonetilladelse.  

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 13 måneder fra maj 2014 til maj 

2015. 

Ejeren af matr.nr. 11a, 11r, 12d og 12h Torslunde 

By, Torslunde havde ikke bemærkninger til projektet 

for udskiftning af broen for Errindlevvej, men anfør-

te, at Sognevejen kan nedlægges på den del af stræk-

ningen, der forløber parallelt med banen, når banen 

skal udvides. Vejen bruges ikke i praksis, da de få 

ejendomme, der kan benytte vejen, har anden vejad-

gang til offentlig vej. Det blev aftalt, at ejeren frem-

sender forslaget om nedlæggelse af Sognevejen til 

Lolland Kommune, der er vejbestyrelse for vejen.  

Ejeren af matr.nr. 14a og 14d Torslunde By, Tors-

lunde, der var forhindret i at deltage i besigtigelsen, 

havde forud for besigtigelsen spurgt til beplantningen 

langs jernbanen på arbejdsarealet på matr.nr. 14a, 

som han gerne så skånet eller retableret, da den dæk-

ker for udsynet til jernbanen fra hans stuehus.  

Banedanmark oplyste, at der ikke vil blive fjernet 

mere beplantning end nødvendigt. Beplantning på 

baneareal, der må fjernes, vil ikke blive genetableret. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen konstaterede, at beplantningen over-

vejende står på banearealet og at banen på dette sted 

ligger under terræn. Kommissionen finder ikke, at 

der er grundlag for at pålægge Banedanmark at retab-

lere beplantningen, der i hvert fald for en dels ved-

kommende må anses for at være selvsået. 

Kommissionen godkendte herefter anlægsmyndighe-

dens forslag og fastsatte følgende særlige bestemmel-

ser: 

St. 247.447-247.564 bbs. 

Matr.nr. 14a og 14d Torslunde By, Torslunde, Tors-

lundevej 38, 4960 Holeby 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejen Errindlevvej og af privat fællesvej 

Mosevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 247.496-247.588 bbs. 

Errindlevvej (kommunevej), litra ”h” og ”n”, Tors-

lunde By, Torslunde 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 
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Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

jernbanen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 247.506-247.747 bbs. 

Matr.nr. 11a og 11r Torslunde by, Torslunde, Måha-

vevej 10b, 4960 Holeby 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejene Errindlevvej og Sognevejen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 247.557-247.683 bvs. 

Matr.nr. 12d og 12h Torslunde By, Torslunde, As-

senbøllevej 2G, 4895 Errindlev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

kommunevejene Errindlevvej og Sognevejen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 247.674-247.746 bvs. 

Sognevejen (kommunevej), litra ”d”, Torslunde By, 

Torslunde 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

Ladhavevej 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_252000_271 Besigtigelsesplan – Ladhavevej 1:1.000 A 

TSYDT_3_252000_274 Tværsnit – Ladhavevej 1:100 A 

TSYDT_4_252000_273 Længdesnit – Ladhavevej 1:1.000 A 

 

Brostedet Ladhavevej er beliggende på Lolland ca. 5 

km nordøst for Rødbyhavn og fører en tosporet 

kommunevej over banen. Ladhavevej er mindre tra-

fikeret, og der er i dag ingen afmærkning på vejen. 

Den samlede bredde på broen/vejen er i dag ca. 9,3 

meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere, længere og bredere bro. Af hensyn 

til elektrificeringen forhøjes brobygværket med ca. 

1,5 meter. Derudover skal den nye bro udformes, så 

den er klar til anlæg af et ekstra jernbanespor på 

strækningen. Den samlede bredde på den nye bro/vej 

Ladhavevej vil være ca. 9,5 meter bestående af 2 kø-

respor på hver 3,25 meter samt kantbaner på 1,5 me-

ter. 

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Ladhavevej er fastsat til 80 km/t, mens den skiltede 

hastighed bliver 60 km/t. Der etableres autoværn, li 

 

gesom der etableres dobbelte spærrelinjer henover 

broen med varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere, længere og brede-

re, skal der foretages tilpasninger i forhold til det 

omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 

ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 

nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den østlige og vestlige side af 

Ladhavevej er der behov for mere arbejdsareal til 

brug for maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejds-

arealerne til maskin- og materialeoplag vil blive ind-

hegnet, mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Lolland Kommune som vejmyndighed. Un-
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der anlægsarbejdet lukkes Ladhavevej for al trafik, 

og der vil blive etableret omkørsel via Rødbyvej, 

Højbygårdvej og Egebyvej.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-

pladsen ske på begge sider af banen via det offentlige 

vejnet. Det er desuden nødvendigt at etablere ar-

bejdskørsel rundt om bygningerne på ejendommen 

Ladhavevej 1, 4970 Rødby. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende og 

opførelse af den nye bro forventes at vare ca. 13 må-

neder begyndende oktober 2014. 

Forholdet til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Lolland Kommune ansøgt om landzonetilladelse. 

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 9 måneder fra november 2014 

til juli 2015. Kommunevejen Lundegårdsvej, der er 

tilsluttet Ladhavevej umiddelbart nord for brostedet 

og kommunevejen Darketvej, der er tilsluttet Ladha-

vevej umiddelbart syd for brostedet vil i samme peri-

ode være spærret for gennemkørende trafik til Lad-

havevej. 

Ejeren af matr.nr. 14i, 14k og 14l Ringsebølle By, 

Ringsebølle oplyste, at han fra slutningen af novem-

ber og indtil foråret anvender den påtænkte adgangs-

vej til arbejdsarealet på matr.nr. 14k langs med Lad-

havevej til oplagsplads for kalk.    

Det blev aftalt, at adgangsvejen placeres på ydersiden 

af den eksisterende vej med indkørsel ved hjørnet af 

matr.nr. 14d, således at den eksisterende vej ikke 

blokeres. 

Flere af de fremmødte lodsejere kommenterede den 

planlagte omvej, som de fandt, giver anledning til 

store driftsmæssige problemer for deres landbrugs-

virksomheder. Det blev anført, at den anviste omvej 

ikke kan anvendes til kørsel med større landbrugskø-

retøjer som følge af vægtbegrænsningerne på broerne 

over jernbanen og den nærliggende motorvej.  

Særligt én af de fremmødte lodsejere, hvis ejendom 

ikke er arealmæssigt berørt af broudskiftningen og 

dennes konsulent fremhævede, at Lundegårdsvej og 

Ladhavevej er eneste adgang til ejendommen for ho-

vedparten af de landbrugskøretøjer, der anvendes i 

driften af den pågældendes landbrugsvirksomhed. 

 

Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet. Blandt 

de løsningsmuligheder, som blev nævnt, var etable-

ring af en midlertidig vej fra Lundegårdsvej til Lad-

havevej uden om broarbejdspladsen over matr.nr. 

13g, forespørgsel hos Vejdirektoratet om muligheden 

for midlertidigt at forhøje vægtgrænsen på den eksi-

sterende bro over motorvejen samt et eventuelt krav 

til entreprenøren om, at Lundegårdsvej ikke må være 

lukket for gennemkørende trafik til Ladhavevej mere 

end 1 måned.  

Banedanmark tilkendegav på baggrund af de frem-

komne indsigelser, at man vil arbejde videre med 

omvejsproblematikken i samarbejde med Lolland 

Kommune. 

Ejerne af matr.nr. 14a Ringsebølle By, Ringsebølle 

anmodede om, at ejendommen totaleksproprieres. De 

anførte, at ejendommen efter indgrebet vil være 

nærmest usælgelig, da størstedelen af beplantningen 

mellem beboelsen og Ladhavevej forsvinder. De på-

pegede endvidere, at arbejdsarealet nord for bygnin-

gerne er placeret i en hestefold, der anvendes til to 

opstaldede heste. Hestene kan i dag gå frit fra stalden 

til folden, men adgangsvejen til arbejdsarealet langs 

jernbanen vil umuliggøre dette. Ejerne havde ikke 

bemærkninger til, at et tidligere hønsehus tæt vejen, 

der ikke længeres anvendes, eventuelt fjernes. 

Banedanmark medgav ejerne, at en stor del af be-

plantningen mod Ladhavevej forsvinder, og at der 

gøres indgreb i den eksisterende hestefold, men Ba-

nedanmark fandt ikke, at der er grundlag for en total-

ekspropriation af ejendommen. Da det tidligere høn-

sehus ligger i arbejdsarealet og vil komme til at ligge 

meget tæt på det fremtidige vejskel, foreslog Ba-

nedanmark, at hønsehuset fjernes.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen har forståelse for de synspunkter, 

som blev fremført fra lodsejerside vedrørende den 

planlagte omvej og de problemer, som de midlertidi-

ge vejlukninger omkring broen for Ladhavevej giver 

anledning til for de berørte landbrugsvirksomheder 

og kommissionen har noteret sig, at Banedanmark vil 

arbejde videre med spørgsmålet i samarbejde med 

Lolland Kommune med henblik på at reducere ge-

nerne af vejlukningen.  

Banedanmark har efterfølgende oplyst, at der i ud-

budsmaterialet er stillet krav til entreprenøren om, at 

Lundegårdsvej højst må være lukket i 4 uger under 

anlægsperioden for Ladhavevej. 
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Kommissionen finder ikke, at indgrebet i ejendom-

men matr.nr. 14a Ringsebølle By, Ringsebølle har en 

sådan karakter eller et omfang, at der er grundlag for 

at totalekspropriere ejendommen. Kommissionen kan 

således ikke imødekomme ejernes anmodning herom. 

Kommissionen tilslutter sig Banedanmarks forslag 

om at det tidligere hønsehus fjernes   

Kommissionen godkendte med ovenstående be-

mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 

følgende særlige bestemmelser: 

St. 251.871-252.173 bbs. 

Matr.nr. 14i, 14k og 14l Ringsebølle By, Ringsebøl-

le, Hyldtoftevej 36B, 4970 Rødby 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejene Ladhavevej og Darketvej. 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 

overkørsel til ejendommen matr.nr. 14a Ringsebølle 

By, Ringsebølle. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 251.875-251.997 bvs.  

Matr.nr. 14a Ringsebølle By, Ringsebølle, Ladhave-

vej 1, 4970 Rødby 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Ladhavevej. 

Hønsehus fjernes. 

Ejendommens overkørsel til kommunevej Ladhave-

vej reguleres i fornødent omfang. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 251.887-252.195 bbs. 

Ladhavevej/Darketvej/Lundegårdsvej (kommuneve-

jene) litra ”g” og ”s” Ringsebølle By, Ringsebølle 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 252.017-252.175 bhs. 

Matr.nr. 13g Ringsebølle By, Ringsebølle, Mosevej 

7, 4970 Rødby 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejene Lundegårdsvej og Ladhavevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 252.117-252.236 bbs. 

Matr.nr. 15a og 15b Ringsebølle By, Ringsebølle, 

Lundegårdsvej 14, 4970 Rødby 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 252.172-252.186 bhs. 

Matr.nr. 20d Ringsebølle By, Ringsebølle, Lunde-

gårdsvej 13, 4970 Rødby 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Henrik Hansen 

 

/Iben Held Jensen 
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Fredag den 29. november 2013 kl. 9.15 samledes 

kommissionen ved kommunevejen Tårngades over-

føring over jernbanen for at fortsætte besigtigelses-

forretningen i anledning af udskiftning af vejbærende 

broer over jernbanen mellem Orehoved og Holeby i 

tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  

Deltagerne var de samme som ved mødet den 28. no-

vember 2013. Dog deltog kommissionsmedlem Sø-

ren G. Nielsen og Gert Mortensen fra Lolland Kom-

mune ikke denne dag. 

Repræsentanten for Guldborgsund Kommune Lene 

Hatt mødte. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen.. 

Ved dagens møde besigtigedes brostedet ved vejen 

Tårngade. 

Kommissarius fremlagde: 

 Besigtigelse. Forslag til tekniske bestemmel-

ser. Vejbærende broer - Femern Bælt - dan-

ske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – 

Tårngade med tilhørende oversigts- og besig-

tigelsesplaner, tegn. nr. 

TSYDX_1_202000_001, 

TSYDX_1_210200_121, 

TSYDT_3_210200_124 

TSYDT_4_210200_123. 

Følgende passerede: 

Tårngade 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-

de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_210200_121 Besigtigelsesplan – Tårngade 1:1.000 A 

TSYDT_3_210200_124 Tværsnit – Tårngade 1:100 A 

TSYDT_4_210200_123 Længdesnit – Tårngade 1:1.000 A 

 

Brostedet Tårngade er beliggende på Falster umid-

delbart nord for Eskilstrup station og fører en tospo-

ret kommunevej over banen. Tårngade er mindre tra-

fikeret, og der er i dag afmærkning på vejen, men der 

er skiltet med maksimal hastighed på 50 km/t på 

strækningen. Den samlede bredde på broen/vejen er i 

dag ca. 4,8 meter. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-

leres en ny højere, længere og bredere bro til erstat-

ning for den eksisterende. Af hensyn til elektrifice-

ringen forhøjes brobygværket med ca. 1,5 meter. 

Derudover skal den nye bro udformes, så den er klar 

til anlæg af et ekstra jernbanespor på strækningen. 

Den samlede bredde på den nye bro/vej Tårngade vil 

være ca. 9 meter bestående af 2 kørebaner på 3 meter 

samt kantbaner på 1,5 meter.  

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 

Tårngade er fastsat til 50 km/t, og der vil efterfølgen-

de blive skiltet med en maksimal hastighed på 50 

km/t. Der etableres autoværn, ligesom der etableres 

dobbelte spærrelinjer henover broen med varslings 

 

linjer både før og efter. Der etableres ligeledes en 

ubrudt kantlinje til markering af cykelsti. 

Da bygværket både bliver højere, længere og brede-

re, skal der foretages tilpasninger i forhold til det 

omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 

ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 

nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger.  

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-

bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 

skråningsanlæg. På den nordlige og sydlige side af 

Tårngade er der behov for mere arbejdsareal til brug 

for maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejdsarealer-

ne til maskin- og materialeoplag vil blive indhegnet, 

mens anlægsarbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 

det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 

hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-

råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-

hed. Under anlægsarbejdet lukkes Tårngade for al 

trafik mellem Nørregade og Bannerupvej. Der vil 



29.11.2013 94 

 

blive etableret omkørsel via Nørregade og Eskilstrup 

Vestergade.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-

pladsen ske på begge sider af banen via det offentlige 

vejnet. Det vil desuden være nødvendigt at benytte 

den private fællesvej over matr.nr. 4d Eskilstrup By, 

Eskilstrup for at komme til og fra arbejdspladsen. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 

og opførelse af den nye bro forventes at vare ca. 17 

måneder begyndende april 2014. 

Forholdet til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 

etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 

er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-

ladelse for etablering af arbejdsarealer. 

Forlodsovertagelse 

Matr.nr. 28 Eskilstrup By, Eskilstrup, beliggende 

Tårngade 26, 4863 Eskilstrup, er ved forretning den 

8. maj 2013 forlods overtaget af Banedanmark efter § 

13 i Lov om projektering af fast forbindelse over 

Femern Bælt.  

Fremkomne bemærkninger 

Banedanmark oplyste, at broen forventes at være 

lukket for trafik i ca. 13 måneder fra maj 2014 til maj 

2015. 

Flere af de fremmødte lodsejere med landbrugsjord 

på begge sider af jernbanen påpegede, at den anviste 

omvej gennem Eskilstrup By er uegnet til kørsel med 

landbrugskøretøjer. De frygter, at kørslen med land-

brugskøretøjer gennem byen vil give anledning til 

konflikter med byens øvrige borgere. Vejen er smal, 

og der holder tit parkerede biler i begge sider af ve-

jen, som vil gøre det vanskeligt at komme igennem. 

Det blev foreslået, at der bygges en ny bro umiddel-

bart nord for den eksisterende bro, således at den ek-

sisterende bro kan holdes åben for trafik, mens den 

nye bro bygges. 

Banedanmark oplyste, at omvejen er aftalt med 

Guldborgsund Kommune. Banedanmark anførte, at 

en ny bro ved siden af den eksisterende vil øge an-

lægsudgiften markant, da der vil skulle opbygges nye 

vejdæmninger af tilkørt jord på begge sider af banen. 

Banedanmark kan derfor ikke støtte forslaget. 

Banedanmark er indstillet på i samarbejde med 

kommunen at tilrettelægge en information af byens 

borgere om omvejskørslen med landbrugskøretøjer 

for om muligt at forebygge eventuelle konflikter. 

Repræsentanter for Dansk Traktormuseum oplyste, at 

man planlægger at igangsætte byggeri af et nyt ma-

gasin på matr.nr. 4by Eskilstrup By, Eskilstrup i be-

gyndelsen af 2014. Der er af kommunen givet bygge-

tilladelse til projektet. 

Det var Banedanmarks vurdering, at byggeriet ikke 

giver anledning til problemer i forhold til projektet. 

Ejeren af matr.nr. 3l og 3m Eskilstrup By, Eskilstrup 

foreslog, at Banedanmark eksproprierer matr.nr. 3m, 

der har et areal på ca. 1,1 ha, i sin helhed, og at den 

del af arealet, der ikke medgår til projektet, tillægges 

ejendommen matr.nr. 3e Eskilstrup By, Eskilstrup. 

Ejeren af matr.nr. 3e forpagter i dag matr.nr. 3m og 

ved at sammenlægge de to arealer, kan Banedanmark 

undlade at retablere den rampe, som i dag skaber ad-

gang til arealet fra Tårngade. 

Ejeren af matr.nr. 3e var indforstået med i givet fald 

at få tillagt restarealet af matr.nr. 3m. 

Ejeren af matr.nr. 4d Eskilstrup By, Eskilstrup gjorde 

indsigelse mod den planlagte arbejdsvej på hans 

ejendom langs skellet mod matr.nr. 4bx. Ejendom-

men anvendes til gartneri og arealet foran drivhuse-

ne, der foreslås anvendt til arbejdsvej, bruges i 

vækstsæsonen både som arbejdsplads og læsseplads.    

Efter besigtigelse af arealet frafaldt Banedanmark 

forslaget om arbejdsvej på matr.nr. 4d. Der skal sta-

dig anvendes arbejdsareal langs med Tårngade, men 

Banedanmark vil undersøge muligheden for, at en-

treprenøren kan udføre arbejdet fra vejen. Hvis dette 

ikke er muligt, vil der kunne blive tale om at etablere 

en midlertidig rampe fra Tårngade, der kan anvendes 

som adgangsvej til arbejdsarealet på matr.nr. 4d.   

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen finder at måtte fastholde den af Ba-

nedanmark foreslåede placering af den nye bro for 

Tårngade, der giver mulighed for at genanvende de 

eksisterende vejdæmninger. Efter kommissionens 

vurdering, overstiger omkostningerne ved at opføre 

en ny bro ved siden af den nuværende langt de forde-

le i form af sparet omvejskørsel, som kan opnås ved 

en sådan løsning. Hertil kommer ulemperne for lo-

kalområdet ved at skulle transportere betydelige 

mængder jord til opbygning af nye vejdæmninger og 

fjernelse af de nuværende dæmninger.  

Kommissionen kan tiltræde, at matr.nr. 3m Eskil-

strup By, Eskilstrup eksproprieres i sin helhed under 

forudsætning af, at ejeren af matr.nr. 3e skriftligt gi-

ver tilsagn om at ville modtage restarealet af matr.nr. 

3m som led i erstatningen vedrørende indgrebet i 
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matr.nr. 3e, selv om dette indebærer, at der eventuelt 

skal betales for arealet. 

Kommissionen godkendte herefter med ovenstående 

bemærkninger anlægsmyndighedens forslag og fast-

satte følgende særlige bestemmelser: 

St. 210.107-210.288 bbs. 

Matr.nr. 3l og 3m Eskilstrup By, Eskilstrup, Gunds-

levmaglevej 3, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejene Tårngade og Gundslevmaglevej. 

Matr. nr. 3m eksproprieres eventuelt i sin helhed. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 210.130-210.187 bvs. 

Matr.nr. 3e Eskilstrup By, Eskilstrup, Tårngade 23, 

4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Tårngade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Matr. nr. 3m ibd. Inddrages eventuelt under ejen-

dommen. 

St. 210.171-210.267 bbs. 

Tårngade (kommunevej), litra ”p” og ”ag” Eskilstrup 

By, Eskilstrup 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-

vanding. 

St. 210.184-210.296 bvs. 

Matr.nr. 4bv Eskilstrup By, Eskilstrup, Bannerupvej 

8, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejene Tårngade, Nørregade og Gundslev-

maglevej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 210.195-210.279 bvs. 

Matr.nr. 28 Eskilstrup By, Eskilstrup, Tårngade 26, 

4863 Eskilstrup 

Der overføres permanent arealer til udvidelse af 

kommunevejen Tårngade. 

St. 210.213-210.354 bhs. 

Matr. nr. 4d Eskilstrup By, Eskilstrup, Tårngade 24, 

4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Tårngade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 210.254-210.323 bvs. 

Matr.nr. 4a Eskilstrup By, Eskilstrup, Nørregade 32, 

4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Nørregade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 210.259-210.338 bhs. 

Matr.nr. 4bx Eskilstrup By, Eskilstrup, Tårngade 

24A, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Tårngade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 

St. 210.296-210.321 bvs. 

Matr.nr. 4by Eskilstrup By, Eskilstrup, Nørregade 

35, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 

kommunevejen Nørregade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-

perioden. 
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Herefter afsluttedes dagens møde og protokollen blev 

underskrevet 

 

 

 

 

 

Henrik Hansen 

Erik Larsen      Søren G. Nielsen      Bent Jørgensen      Henning Alfred Rasmussen      Lene Hatt 

Søren Kjerside Hansen 

Iben Marcus-Møller      Inger Juhl Larsen      Jette Bernt Nielsen      Theis Tarp Rasmussen 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

/Iben Held Jensen 

Henriette Swierkosz 

 


