
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 10. januar 2012 

Anlæg af nye cykelstier langs hovedlandevej 630 Stege-Kalvehave 

Vordingborg Kommune. 

 

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Færgegården, Kalvehave Havnevej 
43, Kalvehave, for at afholde en besigtigelsesforret-
ning i anledning af anlæg af nye cykelstier langs 
hovedlandevej 630 Stege-Kalvehave i Vordingborg 
Kommune. 

Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Agnes Tellerup og Erik Larsen, samt de fra Den 
Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne 
medlemmer, Carsten Olsen og Johannes Studstrup.   

Som repræsentant for Vordingborg Kommune mødte 
Bjørn Buch.    

Endvidere mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Gunnar Aage, v./landinspektør Steen Lund.    

For Vejdirektoratet mødte projektleder Per Sund og 
landinspektør Lars Pedersen sammen med ingeniør 
Iben Rue, ingeniør Ida Hvid og ingeniør Jørgen Ol-
sen, alle Grontmij A/S.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 26. september 
2011 fra Transportministeriet, hvormed sagen er 
forelagt for kommissionen.  

Kst. kommissarius fremlagde endvidere Forslag til 
Tekniske Bestemmelser, Hovedlandevej 630, Stege-
Kalvehave, st. 5.800-9.080. Anlæg af nye enkeltret-
tede cykelstier på Møn fra Vigenvej til Dronning 
Alexandrines Bro, Besigtigelse, November 2011, 
med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner, 

tegn.nr. H630-01-1001, H630-01-4001, H630-01-
4002, H630-01-4003, H630-01-4004, H630-01-4005, 
H630-01-4006 og H630-01-7001, alle dateret 20. 
oktober 2011, samt H630-01-33001 og H630-01-
33002, begge dateret 9. november 2011. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.   

Forudsætninger 

Hovedlandevej 630, Stege – Kalvehave udgør en del 
af rute 59. Strækningen indgår i National Cykelrute 
9, der løber fra Helsingør til Gedser.  

Projektet er et anlægspuljeprojekt iht. ”Aftale om en 
grøn transport politik” og finansieres i henhold til 
Finanslovens § 28.21.21. 

Transportministeren har i brev af 26. september 2011 
henvist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser 

Naturstyrelsen Storstrøm meddelte den 14. september 
2011 i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 
1, jf. § 15 dispensation til etablering af cykelstierne 
indenfor strandbeskyttelseslinjen. Klagefristen udløb 
den 12. oktober 2011. 

Vordingborg Kommune meddelte den 22. september 
2011 i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 
1, jf. § 18 dispensation til etablering af cykelstierne 
indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Vording-
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borg Kommune meddelte samtidig i medfør af Mu-
seumslovens § 29j, stk. 2, jf. § 29a, stk. 1 dispensati-
on til ændring af tilstanden af beskyttede sten- og 
jorddiger. Klagefristen i begge dispensationer udløb 
den 21. oktober 2011. 

Naturstyrelsen Roskilde afgjorde den 29. september 
2011, at etablering af cykelstierne ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke 
er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendt-
gørelsens § 3, stk. 2, jf. § 11, stk. 5 nr. 1) i VVM-
bekendtgørelsen, og klagefristen udløb den 28. okto-
ber 2011. 

Movia & Vordingborg Kommune meddelte den 16. 
september 2011, at man ikke har bemærkninger an-
gående flytningen af busstoppestederne i Koster.  

Vordingborg Kommune udtalte den 13. oktober 2011 
iht. Vejlovens § 16, at projektet ikke giver anledning 

til bemærkninger, og at kommunen ser frem til det 
videre forløb med tilslutning af cykelstierne i Stege. 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meddelte den 
17. november 2011 samtykke iht. Færdselslovens § 
92, § 92a, og § 100 til projektet, herunder at der 
fremtidigt er lokal hastighedsbegrænsning i Koster på 
60 km/t i stedet for de nuværende 70 km/t. 

Vordingborg Kommunes miljøafdeling har fået frem-
sendt projektet for så vidt angår afvanding, og skal 
godkende projektet iht. miljøbeskyttelsesloven og 
Spildevandsbekendtgørelsen.  

Kommunen har meddelt, at de nødvendige tilladelser 
kan forventes meddelt, når der foreligger detailpro-
jekt for afvandingen. Samtidig vil der blive udarbej-
det en Vandsynsprotokol til fordeling af eventuelle 
udgifter i forbindelse med tilslutning til vandløb i 
området. 

Tegningsoversigt 

 
Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Dato
  
Oversigtsplaner  
H630-01-1001 Projekt til besigtigelse - Oversigtsplan 1:10.000 20.10.2011 
 Station: 5.800 - 9.000 
  
H630-01-33001 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 1:2.000 09.11.2011 
Besigtigelse Station: 5.800 - 7.700 
H630-01-33002 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 1:2.000 09.11.2011 
Besigtigelse Station: 7.500 -9.080 
  
Situationsplaner  
H630-01-4001 Projekt til besigtigelse - Plan 1:500 20.10.2011 
 Station: 5.800 - 6.150 
H630-01-4002 Projekt til besigtigelse - Plan 1:500 20.10.2011 
 Station: 6.150 - 6.850 
H630-01-4003 Projekt til besigtigelse - Plan 1:500 20.10.2011 
 Station: 6.850 - 7.290 
H630-01-4004 Projekt til besigtigelse - Plan 1:500 20.10.2011 
 Station: 7.290 - 8.000 
H630-01-4005 Projekt til besigtigelse - Plan 1:500 20.10.2011 
 Station: 8.000 - 8.720 
H630-01-4006 Projekt til besigtigelse - Plan 1:500 20.10.2011 
 Station: 8.720 - 9.000 
  
Normaltværsnit  
H630-01-7001 Projekt til besigtigelse - Normaltværsnit 1:100 20.10.2011 
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Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter etablering af enkeltrettede cykel-
stier langs hovedlandevej 630, fra Km 5,800 ved 
Vigenvej/De Hvide Sten til tilslutningen ved de eksi-
sterende enkeltrettede cykelstier i Km 9,040 ved 
Dronning Alexandrines Bro. 

Langs den eksisterende Kostervej er der smalle kant-
baner til cyklister. 

Etablering af nye cykelstier vil gøre strækningen 
mere trafiksikker og være med til at fremme cykeltu-
rismen på Møn. Cykelstien vil desuden tilgodese det 
daglige behov for bolig-arbejdstrafik og skolevejstra-
fik, der findes på strækningen. 

På den første del af strækningen vil der blive anlagt 
en cykelbane, som følger den eksisterende vejs tracé-
ring. Denne løsning er valgt for at mindske arealbe-
hovet, da der på strækningen findes en del huse tæt 
ved vejen, samt fordi kystlinjen ligeledes ligger tæt 
på. I krydset med Vigenvej udvides tværprofilet des-
uden, så der bliver plads til en krydsningshelle for 
cyklister. 

Derefter skifter profilet til en separat cykelsti, adskilt 
fra kørebanen af en 3 meter bred skillerabat i begge 
sider. 

Gennem Koster anlægges en kantstensafgrænset cy-
kelsti uden skillerabat. Det er på denne strækning 
valgt at flytte det eksisterende busstoppested, for at 
undgå at ekspropriere havearealer. 

Efter Koster anvendes igen tværprofil med 3 meter 
bred skillerabat indtil st. 8.380, hvor cykelstien ligger 
i eget tracé frem til Dr. Alexandrines Bro. 

To busstoppesteder i Koster flyttes ca. 80 meter i 
retning mod Stege. Med den nye placering af stoppe-
stederne kan der blive plads til en buslomme i fuld 
bredde mod de nuværende ca. 2,3 meter.  

Dimensioneringshastighed 

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor ha-
stighedsbegrænsningen generelt er 80 km/h.  

På to delstrækninger er hastigheden dog begrænset til 
hhv. 70 km/h og 60 km/h. 

Afvanding 

Den eksisterende vej afvandes hovedsageligt til grøf-
ter eller terræn, hvorfra det enten nedsiver eller udle-
des til recipient i lukkede vandløb. På enkelte stræk-
ninger f.eks. hvor der er kantsten afvandes i dag via 
nedløbsbrønde, hvorfra der ligeledes sker udledning 
til recipient. 

I forbindelse med detailprojekteringen for cykelstier-
ne vil alle eksisterende udledninger blive kortlagt. 

I landområder hvor cykelstien etableres med 3 meter 
bred skillerabat mellem vej og sti etableres om mu-
ligt afvanding i skillerabat med direkte tilslutning til 
lukkede vandløb og udledning til recipient. 

Hvor det ikke er muligt at anvende eksisterende ud-
ledningspunkter til afvanding af vej og cykelsti vil 
der blive etableret grøft på yderside af cykelsti hvor-
fra vandet nedsives. 

I områder med kantsten ledes stiafvanding til eksiste-
rende brønde og ledninger, som renoveres i nødven-
digt omfang. 

Tværprofil 

Der anvendes 4 forskellige tværprofiler på stræknin-
gen. 

På den første ca. 0,5 km lange strækning anlægges 
1,8-2,0 meter brede cykelbaner langs vejen i begge 
vejsider. 

Derefter skifter profilet - over en ca. 0,8 km lang 
strækning - til separate 2,2 meter brede cykelstier i 
begge vejsider, adskilt fra kørebanen af en 3 meter 
bred skillerabat, i h.t. Vejreglerne. 

Gennem Koster anlægges på en ca. 150 meter lang 
strækning en kantstensafgrænset cykelsti/delt sti 
uden skillerabat.  

På en ca. 1,1 km lang strækning efter Koster anlæg-
ges igen separate 2,2 meter brede cykelstier i begge 
sider, adskilt fra kørebanen af en 3 meter bred skille-
rabat. 

På den sidste ca. 0,6 km lange strækning frem til Dr. 
Alexandrines Bro anlægges 2,2 meter brede cykelsti-
er i begge sider i eget tracé. 
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Tværprofiler er vist på tegning nr. H630-01-7001. 

Tilslutninger 

Alle tilslutninger og krydsninger af eksisterende veje 
og overkørsler sker i niveau.  

Skilte og tavler 

Der opsættes de nødvendige skilte og tavler efter de 
gældende bestemmelser herom i Vejreglerne. 

Generelle bestemmelser 

Byggelinjer 

De eksisterende byggelinjer tinglyst den 31. januar 
1990 langs hovedlandevej 630 er 20 meter fra vej-
midte og ændres ikke.  

Til ovennævnte afstand tillægges højde- og passage-
tillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen 
mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. 
vejlovens § 34, stk. 4. 

Fri oversigt  

Eksisterende oversigtsservitutter pålagt ved vejtil-
slutningen ved Vigenvej tinglyst den 26. september 
1968 aflyses.  

Eksisterende oversigtsservitut pålagt ved vejtilslut-
ningerne ved Egholmvej og ved Kostervænget ting-
lyst den 9. januar 1971 aflyses. 

Ny reduceret oversigtsservitut udfærdiget iht. Vejreg-
lerne pålægges ved vejtilslutningen Egholmvej og 
pålægges på ejendommene matr.nr. 11b Koster, Ste-
ge Jorder og matr.nr. 5a smst. 

Adgangsbegrænsning 

Strækningen er jf. tinglysning fra 12. september 1966 
adgangsbegrænset, hvilket opretholdes. 

Overkørsler 

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler 
er beskrevet under afsnit 6, Særlige bestemmelser. 
Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke. 

Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn søges antallet af 
overkørsler generelt reduceret i forbindelse med pro-
jektet. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye 
vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materiale-
depot m.v. og har normalt en bredde på 5 m. Hvor 
der er snævre forhold på grund af huse og andre hin-
dringer tæt på vejen, eksproprieres der ikke til mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Arbejdsplads planlægges etableret på rastepladsen 
ved De Hvide Sten. 

Vedligeholdelse 

Fremtidig vedligeholdelse påhviler vejbestyrelsen fra 
det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik, i overens-
stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Kostervej. 

Vordingborg Kommune er vejbestyrelse for Vigen-
vej, Eghomvej og Kostervænget. 

Fremmede ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.  

Der vil foreligge underskreven ledningsprotokol se-
nest ved ekspropriationsforretningen. 

Betalingsrettigheder mm. 

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettighe-
der knyttet til driften af eksproprierede eller over-
dragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, 
der ikke medeksproprieres. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde 

De fremmødte repræsentanter for lodsejere og naboer 
fremkom ved det indledende møde bl.a. med følgen-
de bemærkninger: 
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Ejeren af matr.nr. 2k Koster, Stege Jorder, bemærke-
de, at projektet ved Vigenvej/De Hvide Sten befinder 
sig meget nær ved vandet, og at vandet undertiden 
går ind over kørebanen.  

Vejdirektoratet oplyste, at man er opmærksom på 
forholdet. Da det endvidere vil være et miljømæssigt 
problem, hvis projektet skal gøre indgreb i den eksi-
sterende strandeng, vil man på dette sted alene etab-
lere kantbaner, og det er derfor muligt at holde sig 
indenfor det eksisterende autoværn.   

En lodsejer spurgte, om kantsten bevares ved Vigen-
vej/De Hvide Sten.  

Vejdirektoratet oplyste, at kantstenene vil blive fjer-
net på dette sted.  Det kunne herudover oplyses, at 
kantsten ellers kun bevares dér, hvor de findes i for-
vejen, fx. på strækningen gennem Koster by.   

En lodsejer spurgte til behovet for midlertidige ar-
bejdsarealer.  

Vejdirektoratet oplyste, at det er planen at stille ra-
stepladsen ved De Hvide Sten til rådighed for entre-
prenøren. Det er vurderet, at der ikke herudover vil 
være behov for areal til egentlig arbejdsplads.  Den 
zone på 5 m langs projektstrækningen, som ekspro-
prieres til midlertidigt arbejdsareal, har alene til for-
mål at skaffe "albuerum" til anlægsarbejderne, som i 
videst mulig udstrækning vil blive udført fra vejsi-
den.   

En lodsejer spurgte, om anlægsarbejdet vil foregå 
over hele strækningen på én gang.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette er noget entreprenø-
ren i nogen grad selv kan bestemme, men at et sådant 
arbejde typisk vil foregå i etaper.   

En lodsejer spurgte om, hvornår de arkæologiske 
undersøgelser i forbindelse med projektet starter.   

Vejdirektoratet oplyste, at tidspunktet afhænger af, 
hvornår der kan foretages ekspropriation til anlægget. 
Direktoratet ønsker, at dette sker senest medio au-
gust, således at anlægsarbejdet kan være tilendebragt 
inden årets udgang, men det forudsætter, at det er 
muligt for ekspropriationskommissionen at finde tid 
hertil i sit meget pressede program. Der skal herud-
over ske détailprojektering, ligesom arbejdet skal 
udbydes med henblik på at finde en entreprenør.    

En lodsejer gav udtryk for, at projektet kunne have 
været udformet som en dobbeltrettet cykelsti i hoved-
landevejens sydside.  Dette ville tilgodese den meget 
omfattende cykeltrafik i turistsæsonen, som kommer 
fra Stege og som på strækningen mod Kalvehave 
søger ud på de små veje syd for hovedlandevejen, 
som derfor må krydses af denne trafik.   

Vejdirektoratet oplyste, at bevillingen er givet til 
etablering af enkeltrettede cykelstier, og at en dob-
beltrettet cykelsti allerede af den grund ikke har væ-
ret en option ved projekteringen. Beslutningen herom 
har baggrund i Vejdirektoratets indstilling i forbin-
delse med udmøntning af anlægspuljen.  

Det er herudover af flere grunde Vejdirektoratets 
opfattelse, at en dobbeltrettet cykelsti syd eller nord 
for hovedlandevejen ville være en trafiksikkerheds-
mæssigt ringere løsning end den valgte med en-
keltrettede cykelstier, som tilsluttes de eksisterende 
enkeltrettede cykelstier ved Dronning Alexandrines 
Bro.  Dobbeltrettede cykelstier indebærer risiko for 
frontalkollisioner på stien, samt øget risiko ved pas-
sage af kryds, ligesom de giver anledning til unødige 
krydsninger af vejen.  Endvidere anlægges en dob-
beltrettet cykelsti typisk i en bredde på 3 m, hvilket 
betyder, at der bliver mindre plads i hver retning end 
med den valgte løsning med enkeltrettede cykelstier.  
Endelig er det en norm i Vejreglerne ved anlæg af en 
dobbeltrettet cykelsti, at der mellem vej og cykelsti 
etableres en skillerabat på 2 m samt et autoværn. 
Dette medfører et stærkt forøget arealbehov i den 
side af vejen, hvor stien etableres, mens den en-
keltrettede løsning er langt mere fleksibel i et tilfælde 
som her, navnlig strækningen gennem Koster, hvor 
nærheden til eksisterende ejendomme og bygninger 
er, eller kan være, kritisk.  Det er en følge af det 
nævnte forøgede arealbehov, at en løsning med dob-
beltrettet cykelsti på den konkrete strækning ikke vil 
være økonomisk fordelagtig i forhold til en løsning 
med enkeltrettede stier.  

En lodsejer spurgte, om man ikke kunne have undgå-
et pladsproblemerne ved at anlægge den dobbeltret-
tede cykelsti bagom Koster.   

Vejdirektoratet oplyste, at det er intentionen med 
projektet at skabe bedre sikkerhed for cyklister langs 
den eksisterende hovedlandevej, ikke at etablere en 
egentligt ny cykelrute. Hertil kommer, at en løsning 
med et stitracé bagom Koster måske kun ville blive 
benyttet af et begrænset antal cyklister. Denne linie-
føring ville blive længere end ruten gennem Koster, 
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og da cyklister er meget følsomme overfor omveje, 
måtte det forventes, at en del af cykeltrafikken alli-
gevel vil vælge at følge hovedlandevejen gennem 
Koster.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Rastepladsen ved Vigenvej. 

Ejeren af matr.nr. 2d Koster, Stege Jorder, bad om, at 
arbejdsarealet indskrænkes, således at et eksisterende 
gyngestativ ikke skal flyttes.  

Vejdirektoratet var indforstået hermed.  

Ejeren af matr.nr. 2b m.fl. Koster, Stege Jorder, øn-
skede, at arbejdsarealet indskrænkes, således at eksi-
sterende træer kan bevares, og således at der ikke 
sker indgreb i en eksisterende betonkant mellem 
ejendommens stuehus og hovedlandevejen.   

Vejdirektoratet oplyste, at det har været nødvendigt 
at ændre den oprindeligt planlagte kurveradius af 
hensyn til etableringen af en krydsningshelle ved 
udmundingen af Vigenvej. Dette berører i første 
række Vejdirekoratets eget areal (rastepladsen), og 
det vil formentlig være muligt at skåne betonkanten i 
hvert fald delvis. 

Vejdirektoratet vil se nærmere på mulighederne for 
at skåne træerne og betonkanten i forbindelse med 
détailprojekteringen, men kan ikke afvise, at det vil 
blive nødvendigt at fjerne 3-5 m af kanten.      

Ejerne af matr.nr. 6f Koster, Stege Jorder, ønskede 
begyndelsen af den projekterede cykelsti flyttet, så-
ledes at der ikke sker indgreb i et eksisterende læ-
hegn langs vestsiden af indkørslen til ejendommen. 
Dette ville kunne opnås ved at forlænge kantbanen 
cirka 7 m mod nord. 

Vejdirektoratet er indforstået at ændre projektet på 
dette punkt. 

Egholmvej ved hjørnet af Kostervej. 

Ejeren af matr.nr. 3a m.fl. Koster, Stege Jorder, øn-
skede så vidt muligt at undgå etablering af grøfter 
langs sine marker, således at arealindgrebet kan re-
duceres. Han vil desuden gerne have tilsluttet to 
markdræn til vejafvandingssystemet. Ejeren påpege-
de, at på den lod af matr.nr. 3a, som er beliggende 

vest for Koster, vil etablering af grøfter bevirke, at de 
lavtliggende arealer vinkelret på hovedlandevejen 
bliver vandlidende.   

Ejeren gjorde opmærksom på, at afvandingslednin-
gen til pumpebrønden i lodden vest for Koster er af 
beton og derfor er udsat for forvitring, fordi der bl.a. 
afledes spildevand fra en del af Koster gennem led-
ningen.    

Vejdirektoratet vil i samarbejde med kommunen og 
ejeren se på afvandingssystemet på ejendommen og 
søge at imødekomme ejerens ønsker.   

Det blev oplyst, at den eksisterende vej hovedsageligt 
afvandes til grøfter eller terræn, hvorfra det enten 
nedsiver eller udledes til recipient i lukkede vandløb. 
På enkelte strækninger f.eks. hvor der er kantsten 
afvandes i dag via nedløbsbrønde, hvorfra der ligele-
des sker udledning til recipient. I forbindelse med 
détailprojekteringen for cykelstierne vil alle eksiste-
rende udledninger blive kortlagt.  

I landområder, hvor cykelstien etableres med 3 meter 
bred skillerabat mellem vej og sti, etableres om mu-
ligt afvanding i skillerabat med direkte tilslutning til 
lukkede vandløb og udledning til recipient. Hvor det 
ikke er muligt at anvende eksisterende udlednings-
punkter til afvanding af vej og cykelsti, vil der blive 
etableret grøft på yderside af cykelsti, hvorfra vandet 
nedsives.  

Overkørsel fra Kostervej ved adgangsvejen til Møn-
broen Camping. 

Ejeren af matr.nr. 1a m.fl. Koster Færgegård, Stege 
Jorder, har ønsket projektet udformet som en dob-
beltrettet cykelsti på nordsiden af hovedlandevejen.   

For så vidt angår Vejdirektoratets holdning henvises 
til bemærkningerne fra det indledende møde.  

Kommissionens beslutning 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang de 
berørte ejendomme og arealer.  

Kommissionen skal indledningsvis bemærke, at det 
fremlagte projekt har til formål at forbedre trafiksik-
kerheden for cykeltrafikken på denne strækning af 
hovedlandevejen.  På denne baggrund er kommissio-
nen enig med Vejdirektoratet i, at det fremlagte for-
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slag med enkeltrettede cykelstier er at foretrække 
fremfor en løsning med dobbeltrettede stier.    

Kommissionen konstaterer, at der foreligger nogle 
delvis uafklarede problemstillinger i relation til af-
vanding og forudsætter, at Vejdirektoratet arbejder 
videre med en afklaring heraf i samarbejde med lods-
ejere og Vordingborg Kommune. 

Med de ovennævnte bemærkninger godkendte kom-
missionen herefter det omhandlede projekt og fastsat-
te følgende 

Særlige bestemmelser 

VORDINGBORG KOMMUNE 

Hovedlandevej 630, Kostervej (km 5,800 – 9,040) 

På strækningen anvendes en projekteringsstatione-
ringslinje. Start station er st. 5.800 svarende til km 
5,800, og slut station er st. 8.975 svarende til km 
9,040. 

St 5.810 – 6.450 h.v.s 

Der etableres en cykelbane langs vej, 1,8 – 2,0 m 
bred afhængig af forholdene og med 0,5 m yderrabat.  

St. 5.820 – 5.940 h.b.s 

Der etableres en breddeudvidelse af den eksisterende 
vej i forbindelse med en 2,0 m bred krydsningshelle i 
st. 5.861, der skal fungere som støttepunkt for cykli-
ster. 

St. 5.850 – 6.250 h.h.s 

Der etableres en cykelbane langs vej, 1,8 – 2,0 m 
bred afhængig af forholdene og med 0,5 m yderrabat. 

St. 5.880 h.v.s 

Tilslutning til Vigenvej litra nr. ”l” tilpasses med 
cykelbane ca. 10 m ned af vejen. 

St. 5.890 – 5.910 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 2d 
Koster, Stege Jorder. 

 

St. 5.910 – 5.980 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 2b 
Koster, Stege Jorder. 

St. 5.970 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 2k Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 5.970 – 6.050 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 8i, 13d, 
12d og 9g Koster, Stege Jorder. 

St. 5.975 h.v.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 2b Ko-
ster, Stege Jorder, retableres. 

St. 5.980 – 6.125 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 8b, 
13a, 12a, 9c, 11a og 8a Koster, Stege Jorder. 

St. 6.045 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 9g Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 6.050 – 6.070 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal for anlæg af cy-
kelsti på matr. nr. 11c Koster, Stege Jorder. 

St. 6.050 h.h.s 

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 11c Koster, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 6.055 h.v.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 11a 
Koster, Stege Jorder, retableres. 

St. 6.070 h.v.s  

Markoverkørsel til matr. nr. 11a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 
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St. 6.070 – 6.110 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal for anlæg af cy-
kelsti på matr. nr. 8g Koster, Stege Jorder. 

St. 6.085 h.h.s  

Markoverkørsel til matr. nr. 8g Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 6.100 h.h.s 

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 8g Koster, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 6.110 – 6.215 h.h.s   

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 2i Ko-
ster, Stege Jorder 

St. 6.110 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 2i Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 6.125 – 6.190 h.v.s  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal for anlæg 
af cykelsti på matr. nr. 2h Koster, Stege Jorder. 

St. 6.125 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 2h Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 6.180 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 2h Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 6.210 h.v.s 

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 6b Koster, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 6.215 – 6.450 h.h.s   

Der eksproprieres permanent areal for anlæg af cy-
kelsti på matr. nr. 5b Koster, Stege Jorder. 

 

 

St. 6.215 – 6.680 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 6f Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 6.215 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 6f Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 6.220 h.h.s 

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 5b Koster, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 6.250 – 7.190 h.h.s   

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 3a Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 6.250 – 7.140 h.h.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med 3,0 
m skillerabat. Afvanding vil om muligt ske til skille-
rabat med henblik på udledning til recipient. Alterna-
tivt til ny grøft og nedsivning. 

St. 6.255 h.h.s 

Markoverkørsel til matr.nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 6.370 h.v.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 6f Ko-
ster, Stege Jorder retableres. 

St. 6.400 h.v.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 6f Ko-
ster, Stege Jorder, nedlægges. 

St. 6.445 h.v.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 6f Ko-
ster, Stege Jorder, retableres. 

St. 6.450 – 7.100 h.v.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med 3,0 
m skillerabat. Afvanding vil om muligt ske til skille-
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rabat med henblik på udledning til recipient. Alterna-
tivt til ny grøft og nedsivning. 

St. 6.610 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 6.680 – 7.035 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 6a Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 6.755 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 6.830 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.020 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.035 – 7.230 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 5a Ko-
ster, Stege Jorder. 

Der tinglyses ny reduceret oversigtsservitut til erstat-
ning for nuværende, der aflyses. 

St. 7.100 – 7.290 h.v.s 

Der etableres 2 m bred kantstensafgrænset delt sti. 

St. 7.100 – 7.170 h.v.s 

Der etableres en ny buslomme, 3,0 m bred. 

St. 7.130 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 5a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.140 – 7.195 h.h.s  

Der etableres en ny buslomme, 3,0 m bred. 

St. 7.140 – 7.285 h.h.s 

Der etableres 2 m bred kantstensafgrænset delt sti. 

St. 7.160-7.240 h.v.s. 

Ny reduceret oversigtsservitut tinglyses på matr.nr. 
5a.  

St. 7.170 h.v.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 5a Ko-
ster, Stege Jorder, retableres. 

St. 7.180 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 7.190 – 7.200 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 5d 
Koster, Stege Jorder. 

St. 7.195 h.h.s 

Overkørsel til matr. nr. 5d Koster, Stege Jorder, ned-
lægges, da ejendommen er afhændet til sammenlæg-
ning med ejendommen matr.nr. 3h Koster, Stege 
Jorder. 

St. 7.200 – 7.275 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal for anlæg af cy-
kelsti på matr. nr. 3h Koster, Stege Jorder. 

St. 7.200 h.h.s 

Overkørsel til enfamiliehus med erhverv på matr. nr. 
3h Koster, Stege Jorder, retableres. 

St. 7.210 h.v.s 

Eksisterende busstoppested flyttes til st. 7.119. 

St. 7.220 h.h.s 

Eksisterende busstoppested flyttes til st. 7.177. 

St. 7.230 h.h.s 

Overgang til matr. nr. 3h Koster, Stege Jorder, retab-
leres.  
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St. 7.240 h.v.s 

Tilslutning til Egholmvej retableres. 

St. 7.260-7.290 h.v.s. 

Ny reduceret oversigtsservitut tinglyses på matr.nr. 
11b Koster, Stege Jorder.  

St. 7.260 – 7.290 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal for anlæg af cy-
kelsti på matr. nr. 11b Koster, Stege Jorder. 

Der tinglyses ny reduceret oversigtsservitut til erstat-
ning for nuværende, der aflyses. 

St. 7.275 – 7.285 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal for anlæg af cy-
kelsti på matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder. 

St. 7.280 h.h.s 

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 3a ko-
ster, Stege Jorder, nedlægges. 

St. 7.290 – 7.795 h.v.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med ca. 
3,0 m skillerabat og afvanding til skillerabat med 
tilslutning til eksisterende vandløb. 

St. 7.290 – 7.750 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 3i Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 7.290 h.h.s 

Tilslutning til Kostervænget retableres. 

St. 7.290 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3i Koster, Stege Jorder 
retableres.  

St. 7.300 – 7.795 h.h.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med ca. 
3,0 m skillerabat og afvanding til eksisterende vand-
løb. 

St. 7.300 – 7.850 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 3a Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 7.555 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.555 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3i Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.670 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3i Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 7.670 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 7.750 – 8.120 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 1a Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 7.750 h.v.s 

Overkørsel til privat fællesvej Egholmvej retableres. 

St. 7.790 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.795 – 8,170 h.v.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med ca. 
3,0 m skillerabat og afvanding til eksisterende brønde 
i skillerabat. 

St. 7.795 – 8.170 h.h.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med ca. 
3,0 m skillerabat og afvanding til eksisterende brønde 
i skillerabat. 
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St. 7.845 – 7.940 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 7a Ko-
ster, Stege Jorder 

St. 7.850 h.h.s 

Overkørsel til privat fællesvej for matr. nr. 3e Koster, 
Stege Jorder, 3c Koster, Stege Jorder samt 7a Koster, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 7.935 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 7a Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 7.940 – 8.125 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 2f Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 7.980 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1a Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 7.980 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 2f Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 8.125 – 8.415 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 7b 
Koster, Stege Jorder. 

St. 8.125 – 8.415 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 7a Ko-
ster, Stege Jorder. 

St. 8.160 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 7b Koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 8.165 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 7a koster, Stege Jorder, 
retableres. 

St. 8.170 – 8.375 h.h.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med 3,0 
m skillerabat. Afvanding vil om muligt ske til skille-
rabat med henblik på udledning til recipient. Alterna-
tivt til ny grøft og nedsivning. 

St. 8.170 – 8.380 h.v.s 

Der etableres cykelsti langs vej, 2,2 m bred med 3,0 
m skillerabat. Afvanding vil om muligt ske til skille-
rabat med henblik på udledning til recipient. Alterna-
tivt til ny grøft og nedsivning. 

St. 8.310 h.h.s 

P-lomme til tællestation retableres. 

St. 8.385 – 8.975 h.h.s 

Der etableres cykelsti i eget trace, 2,2 m bred med 
afvanding til eksisterende grøft. 

St. 8.380 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 7a Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 8.380 – 8.975 h.v.s 

Der etableres cykelsti i eget trace, 2,2 m bred med 
afvanding til eksisterende grøft. 

St. 8.385 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 7b Koster, Stege Jorder, 
nedlægges. 

St. 8.415 – 8.975 h.h.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 1a Ko-
ster Færgegård, Stege Jorder. 

St. 8.415 – 8.975 h.v.s  

Der eksproprieres permanent areal samt midlertidigt 
arbejdsareal for anlæg af cykelsti på matr. nr. 1h 
Koster Færgegård, Stege Jorder. 

St. 8.470 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1a Koster Færgegård, 
Stege Jorder, og offentlig sti nedlægges. 
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St. 8.495 h.h.s 

Adgangsvej til Mønbroen Camping på matr. nr. 1a 
Koster Færgegård, Stege Jorder, samt offentlig sti 
etableres. 

St. 8.490 h.v.s 

Markoverkørsel samt adgang til cykelsti på matr. nr. 
1h Koster Færgegård, Stege Jorder, etableres. 

St. 8.600 h.h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1a Koster Færgegård, 
Stege Jorder, nedlægges. 

St. 8.600 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1h Koster Færgegård, 
Stege Jorder, nedlægges. 

St. 8.970 h.h.s 

Overkørsel til privatfællesvej til matr. nr. 1a Koster 
Færgegård, Stege Jorder, og 1c Koster Færgegård, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 8.970 h.v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1h Koster Færgegård, 
Stege Jorder, retableres. 

St. 8.975 h.v.s 

Cykelstien tilsluttes eksisterende cykelsti. 

St. 8.975 h.h.s 

Cykelstien tilsluttes eksisterende cykelsti. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.   
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